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I.1  APRESENTAÇÃO  

 

 Este estudo visa cumprir o Termo de Referência Nº 002/10, emitido pelo 

Órgão Licenciador Federal (CGPEG/DILIC/IBAMA) em 19 de fevereiro de 2010, 

intitulado Estudo de Impacto Ambiental complementar e respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, para a Ampliação dos Projetos de 
Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural na área denominada “Parque 
das Baleias”, Bacia de Campos.  

O escopo dos projetos apresentados neste EIA/RIMA contempla a instalação 

e operação de duas novas Unidades Estacionárias de Produção (FPSO) e suas 

infra-estruturas submarinas associadas para produção e escoamento de óleo e 

gás na região denominada “Parque das Baleias”, norte da Bacia de Campos, 

litoral sul do Estado do Espírito Santo.  

O EIA/RIMA foi elaborado pela empresa Terrabyte Sociedade Simples Ltda e 

o presente Estudo de Impacto Ambiental faz parte do processo de licenciamento 

nº 02022.002617/2006-31 junto ao CGPEG/DILIC/IBAMA. 

A seqüência de apresentação do EIA foi concebida de forma a atender à 

ordem do Termo de Referência – TR emitido pelo IBAMA. Este estudo está 

contido em 03 volumes divididos em 14 capítulos, compreendendo textos e 

mapas gerados durante a elaboração do trabalho. No volume 1 estão contidos os 

capítulos de  I (Apresentação do relatório) a II.7. No capitulo II.1 e II.2 são 

apresentados respectivamente os dados de Identificação da  Atividade e do 
Empreendedor e a Caracterização da Atividade. A Análise das Alternativas 

da atividade está apresentada no capítulo II.3. No capítulo II.4 é abordada a 

descrição da  Área  de  Influência  do empreendimento. O capítulo II.5 é 

composto pelo Diagnóstico Ambiental e está dividido em sub-capítulos 

referentes ao Meio Físico, Meio Biótico, Meio socioeconômico, Análise Integrada 

e Síntese da Qualidade Ambiental. A Identificação e Avaliação dos Impactos 
Ambientais encontra-se descrita no capítulo II.6 e as Medidas Mitigadoras e 
Compensatórias identificadas na elaboração do estudo são apresentadas no 

cap.II.7.  
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O capítulo II.8 contêm a Análise e Gerenciamento de Riscos Ambientais e 

está apresentado no volume 2.  

O volume 3 contêm os capítulos II.9, II.10, II.11, II.12, II.13 e II.14 que 

correspondem respectivamente ao Plano de Emergência Individual, 
Conclusão, Bibliografia, Glossário, Anexos e Equipe técnica.  

Nos volumes 4 e 5 estão contidos os anexos do estudo (cap.II.13).  

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA é apresentado separadamente 

em outro volume. 
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 II.1 IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE E DO EMPREENDEDOR 
 
II.1.1 Denominação Oficial da Atividade 

 
Ampliação dos projetos de produção e escoamento de petróleo e gás na área 

denominada “Parque das Baleias”, Bacia de Campos, por meio dos projetos 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias (FPSO P-58) e 

Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-sal (UEP do tipo FPSO). 

 

 
II.1.2 Identificação do Empreendedor 
 
Quadro II.1.2-1: Identificação do Empreendedor 
EMPREENDEDOR 

Razão Social 

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A 

UO-ES - Unidade de Operações de Exploração e 
Produção do Espírito Santo 

CNPJ 33.000.167/0004-54 
Inscrição Estadual 080.676.685 

Endereço 

 

 

Av. Fernando Ferrari, 1000 - Caixa Postal 019010  
ACF Campus Universitário. Bairro: Mata da Praia  
Vitória, ES / CEP: 29060-973 

Telefone (27) 3235-4525 
Fax (27) 3235-4573 
Cadastro Técnico Federal-IBAMA 629.708 
REPRESENTANTE LEGAL 
Nome Luiz Robério Silva Ramos 
Cargo Gerente Geral 
CPF 164.966.635-72 
Telefone (27) 3235-4600 
Fax (27) 3235-4640 
E-mail roberior@petrobras.com.br 

PESSOA DE CONTATO 
Nome José Luz de Almeida 
Cargo Gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

Endereço Av. Fernando Ferrari, 1000 - Mata da Praia, Vitória - 
ES - CEP 29060.973 

Telefone (27) 3235-4511/ 3235-4551 
Fax (27) 3235-4573 
E-mail jluz@petrobras.com.br  
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É apresentado a seguir o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras da PETROBRAS UO-ES (nº 629.708). 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II.2 
Caracterização da Atividade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Pág. 
1 / 189 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

SUMÁRIO 
 
II.2 – Caracterização da atividade......................................................... 1 

         II.2.1 – Apresentação................................................................... 1 

         II.2.2 – Histórico............................................................................  19 

         II.2.3 – Justificativas..................................................................... 25 

         II.2.4 – Descrição das atividades.................................................. 27 

FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.2.1-1: Localização dos Campos na área do  Parque das Baleias 6/189 
Figura II.2.1-2: Mapa de detalhe dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia 
Franca, Baleia Azul e Baleia Anã. 7/189 
Figura II.2.1-3: Localização da unidade de produção e dos poços nos 
Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca e Baleia Azul  em relação ao 
Ring Fence 13/189 
Figura II.2.1-4: Localização da unidade de produção e dos poços nos 
Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca e Baleia Azul  em relação ao 
Ring Fence. 15/189 
Figura II.2.1-5: Esquema de Produção dos Poços com BCSS em ABML 
para o FPSO    P-58.  17/189 
Figura II.2.2-1 - Foto de um Manifold Submarino 33/189 
Figura II.2.2-2: Ilustração de Arranjo Submarino, que contempla um 

Manifold centralizando a produção  de vários poços. A partir do manifold a 
produção é direcionada à plataforma marítima. 34/189 
Figura II.2.2-3: Concepção do sistema de produção 36/189 
Figura II.2.4-1: Fluxograma do sistema de tratamento de óleo. 45/189 
Figura II.2.4-2: Fluxograma do sistema de separação de gás 49/189 
Figura II.2.4-3: Fluxograma da compressão e desidratação do gás. 51/189 
Figura II.2.4-4: Fluxograma do sistema de tocha de alta e de baixa 
pressão, com sistema de recuperação de gás (Flare Fechado). 52/189 
Figura II.2.4-5: Fluxograma do sistema de Tratamento de água Produzida 54/189 
Figura II.2.4-6: Fluxograma do sistema de gás combustível de alta e de 
baixa pressão 55/189 
Figura II.2.4-7: Fluxograma do sistema e Injeção de Água Dessulfatada 56/189 
Figura II.2.4-8: Fluxograma do sistema de geração de energia elétrica 65/189 
Figura II.2.4-9: Fluxograma do sistema de água de resfriamento. 66/189 
Figura II.2.4-10: Fluxograma do sistema de ar de instrumentação 67/189 
Figura II.2.4-11: Vista área de uma operação de offloading de FPSO. 70/189 
Figura II.2.4-12: Curva de produção de óleo do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado no Norte do Parque das Baleias 98/189 
Figura II.2.4-13: Curva de produção de água do Projeto de 
Desenvolvimento Integrado no Norte do Parque das Baleias. 99/189 
Figura II.2.4-14: Curva de produção de gás do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado no Norte do     Parque das Baleias. 100/189 



Pág. 
2 / 189 

Diagnóstico Ambiental  
II.5  

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

Figura II.2.4-15: Curva de produção de óleo durante a realização do projeto 
de desenvolvimento da produção de Baleia Azul – Pós-sal. 102/189 
Figura II.2.4-16: Curva de produção de água durante a realização do 

projeto de desenvolvimento da produção de Baleia Azul – Pós-sal. 103/189 
Figura II.2.4-17: Curva de produção de gás durante a realização do projeto 

de desenvolvimento da produção de Baleia Azul – Pós-sal. 104/189 
Figura II.2.4-18: Exemplo de estaca do tipo torpedo a ser utilizada para a 
ancoragem do FPSO P-58 131/189 
Figura II.2.4.19: Mapa de localização da área em estudo (em vermelho o 
ring fence de Jubarte). 140/189 
Figura II.2.4-20: Visualização 3D do fundo do mar na porção norte do Bloco 
BC-60 mostrando os dois principais canais que cortam o talude, os poços 
da área e as amostras geológicas do fundo marinho (amostras em rosa). 142/189 

Figura II.2.4-21: Mapa de localização dos ring fences de Jubarte, Cachalote, 
Baleia Franca, Baleia Anã  e Baleia Azul. 144/189 
Figura II.2.4-22: Mapa de geohazard da região dos ring fences dos campos 
de Baleia Franca,  Cachalote, Jubarte, Baleia Anã e Baleia Azul 
(Merschmann, Amorim & Schreiner, 2006). 145/189 
Figura II.2.4-23: Mapa batimétrico do Parque das Baleias 148/189 
Figura II.2.4-24: Mapa de gradiente do Parque das Baleias salientando 
irregularidades do fundo marinho e canais submarinos. 149/189 
Figura II.2.4-25: Mapa de aspecto gerado para a área do Parque das 
Baleias 150/189 

Figura II.2.4-26: Mapa faciológico da área do Parque das Baleias mostrando
um fundo marinho composto por lama hemipelágica. Lama é o sedimento
composto pela mistura das frações granulométricas da tamanho silte e
argila. 151/189 

Figura II.2.4-27: Mapa de espessura do drape lamoso de fundo, situado 
entre o fundo do mar e o primeiro batente para a área do Parque das 
Baleias. 152/189 
Figura II.2.4-28: Variação no fator de segurança com o ângulo do talude, 
para um talude infinito submerso constituído por um solo normalmente 
adensado usando resistência ao cisalhamento não-drenada. 155/189 
Figura II.2.4-28: Mapa de fatores de segurança estáticos contra 
deslizamentos obtido de modelagem matemática para o Parque das Baleias 159/189 
Figura II.2.4-30: Modelo de ROV normalmente utilizado nas operações de 
Track Survey 161/189 
Figura II.2.4-31: Em primeiro plano, vista aérea do Terminal da CPVV. 
 179/189 
Figura II.2.4-32: Terminal da CPVV com retroporto em primeiro plano 179/189 
Figura II.2.4.-33 e 34: Galpão de armazenamento de insumos e tancagem 
de água no interior da CPVV. 180/189 
Figura II.2.4-35: Caçambas para coleta seletiva a cargo da empresa Vitória 
Ambiental no interior da CPVV. 181/189 
Figura II.2.4-36: Vista aérea da empresa Vitória Ambiental na  região da 
Grande Vitória. 181/189 
Figuras II.2.4-37: Píer para rebocadores da CPVV 182/189 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Pág. 
3 / 189 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

TABELAS 
 
Tabela II.2.1-1 - Coordenadas geográficas da Concessão de Jubarte (Datum 8/189 
Tabela II.2.1-2 - Coordenadas geográficas dos vértices da Concessão de 
Cachalote (Datum SAD69) 9/189 
Tabela II.2.1-3 - Coordenadas geográficas da Concessão de Baleia Azul 
(Datum SAD69) 10/189 
Tabela II.2.1-4 – Coordenadas geográficas dos vértices da Concessão de 
Baleia Anã (Datum SAD69). 10/189 
Tabela II.2.1-5 - Coordenadas geográficas dos vértices da Concessão de 
Baleia Franca (Datum SAD69). 11/189 
Tabela II.2.1-6 - Coordenadas da diretriz do Gasoduto. 12/189 
Tabela II.2.1-7 - Identificação dos poços com localização, lâmina d’água e 
método de elevação. 19/189 
Tabela II.2.1-8 - Identificação dos poços com localização e lâmina d’água  20/189 
Tabela II.2.1-9 - Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades 
dos Poços Produtores da camada pré-sal a serem perfurados no 
Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. 21/189 
Tabela II.2.1-10 - Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades 
dos Poços Produtores da camada pós-sal a serem perfurados no Projeto 
Desenvolvimento Integrado. 22/189 
Tabela II.2.1-11 - Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades 
dos Poços Injetores da camada pré-sal a serem perfurados no Projeto 
Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias 23/189 
Tabela II.2.1-12 - Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades 
dos Poços Injetores da camada pós-sal a serem perfurados no Projeto 
Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias 24/189 
Tabela II.2.1-13 – : Localização dos poços produtores e injetores 25/189 
Tabela II.2.1-14 - Produção nacional de petróleo no Brasil (terra e mar) - 
2000-2010 (m3). 26/189 
Tabela II.2.1-15: Cronograma preliminar do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado do Norte do Parque das Baleias. 28/189 
Tabela II.2.1-16: Cronograma preliminar do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado da Produção de Baleia Azul Pós-Sal. 29/189 
Tabela II.2.2-1 -  Resumo histórico das atividades petrolíferas realizadas. 31/189 
Tabela II.2.2-2- Principais características do sistema de produção do 
Projeto 37/189 
Tabela II.2.4-1 - Características do FPSO P-58 45/189 
Tabela II.2.4-2 - Capacidade máxima de estocagem dos  tanques 69/189 
Tabela II.2.4-3 - Áreas de controle funcional. 80/189 
Tabela II.2.4-4 - Níveis de parada no FPSO P-58 82/189 
Tabela II.2.4-5 - Características da(s) Linha(s) de Produção 119/189 
Tabela II.2.4-6 – Características das linhas de produção que interligam os 
manifolds a UEP 120/189 
Tabela II.2.4-7 - Características e configuração da(s) Linha(s) de Controle e 
Acionamento Hidráulico (Umbilicais) dos Poços Produtores 120/189 
Tabela II.2.4-8 - Características da(s) Linha(s) de Injeção de Água 121/189 
Tabela II.2.4-9 - Características e configurações da(s) Linha(s) de Controle 
e Acionamento Hidráulico (Umbilicais) dos Poços Injetores 121/189 



Pág. 
4 / 189 

Diagnóstico Ambiental  
II.5  

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

Tabela II.2.4-10 - Características do Gasoduto 121/189 
Tabela II.2.4-11 - Características do Umbilical do Gasoduto. 122/189 
Tabela II.2.4-12 - Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  
poços do Campo de Cachalote  (Pós-Sal - Eoceno) 123/189 
Tabela II.2.4-13 - Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  
poços Campo de Cachalote  (Pós-Sal - Paleoceno) 124/189 
Tabela II.2.4-14 - Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  
poços do Campo de Baleia Franca (Pós-Sal – CO120) 125/189 
Tabela II.2.4-15 - Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  
poços (Pós-Sal – BFR-100). 126/189 
Tabela II.2.4-16 - Propriedades e composições molares dos Fluidos do 
Poço de Baleia Anã (Pós-Sal) 127/189 
Tabela II.2.4-17 - Propriedades e composições molares dos Fluidos dos 
Poços do Pré-sal 128/189 
Tabela II.2.4-18 - Unidades passíveis de serem utilizadas durante a 
instalação do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque 
das Baleias. 137/189 
Tabela II.2.4-19: Definição das classes de estabilidade do piso marinho 
baseada nos valores de FS. 157/189 
Tabela II.2.4-20 – características principais do Terminal da CPVV 178/189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Pág. 
5 / 189 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

II.2  CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
 

II.2.1  APRESENTAÇÃO 
 
A) OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
 

O objetivo principal da atividade objeto deste EIA/RIMA é a instalação de duas 

Unidades Estacionárias de Produção (UEP) e de suas infra-estruturas submarinas 

associadas visando à produção e escoamento de petróleo e gás natural dos 

Campos marítimos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e Baleia 

Anã, localizados na região do Parque das Baleias.  

Em decorrência de novas descobertas nesta região, se faz necessário a 

ampliação dos projetos previstos no escopo já licenciado do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento da área do Parque das Baleias e Campo de 

Catuá por meio dos seguintes projetos: Desenvolvimento Integrado do Norte do 

Parque das Baleias (FPSO P-58) e Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul 

Pós-sal (FPSO Genérico). 

 
 
B) LOCALIZAÇÃO E LIMITES DOS CAMPOS DE PRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento dos projetos de ampliação do Parque das Baleias 

contempla a produção de óleo leve de reservatórios da seção pré-sal e de óleo 

pesado dos reservatórios paleocênicos e eocênicos (pós-sal) locados nas 

concessões dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 

Baleia Anã.  

Estes Campos encontram-se localizados na porção norte da Bacia de 

Campos, a aproximadamente 80 km do Pontal de Ubu, município de Anchieta, 

litoral sul do Estado do Espírito Santo, em lâmina d’água que varia entre 1.200 a 

1550 metros.  As figuras II.2.1-1 e II.2.1-2 mostram a localização das concessões 

dos Campos acima citados e as tabelas II.2.1-1, II.2.1-2, II.2.1-3, II.2.1-4 e II.2.1-5   

apresentam as coordenadas dos vértices destas concessões. 
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    Figura II.2.1-1: Localização dos Campos na área do  Parque das Baleias  
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Figura II.2.1-2: Mapa de detalhe dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, 
Baleia Azul e Baleia Anã. 
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Tabela II.2.1-1: Coordenadas geográficas da Concessão de Jubarte (Datum SAD69). 
 

 LATITUDE LONGITUDE 
1 21º 18’ 16,875’’ S 40º 05’ 28,125’’ W 
2 21º 13’ 45,000’’ S 40º 05’ 28,125’’ W 
3 21º 13’ 45,000’’ S 40º 03’ 45,000’’ W 
4 21º 12’ 11,250’’ S 40º 03’ 45,000’’ W 
5 21º 12’ 11,250’’ S 40º 01’ 24,375’’ W 
6 21º 12’ 30,000’’ S 40º 01’ 24,375’’ W 
7 21º 12’ 30,000’’ S 39º 59’ 41,250’’ W 
8 21º 12’ 39,375’’ S 39º 59’ 41,250’’ W 
9 21º 12’ 39,375’’ S  39º 59’ 13,125” W 
10 21º 12’ 48,750’’ S 39º 59’ 13,125” W 
11 21º 12’ 48,750’’ S 39º 58’ 45,000’’ W 
12 21º 13’ 16,875” S 39º 58’ 45,000’’ W 
13 21º 13’ 16,875” S 39º 58’ 54,375’’ W 
14 21º 13’ 35,625” S 39º 58’ 54,375’’ W 
15 21º 13’ 35,625” S 39º 59’ 22,500’’ W 
16 21º 13’ 54,375” S 39º 59’ 22,500’’ W 
17 21º 13’ 54,375” S 39º 59’ 41,250” W 
18 21º 14’ 13,125” S 39º 59’ 41,250” W 
19 21º 14’ 13,125” S 40º 00’ 00,000” W 
20 21º 15’ 00,000” S 40º 00’ 00,000” W 
21 21º 15’ 00,000” S 40º 00’ 28,125” W 
22 21º 15’ 56,250” S 40º 00’ 28,125” W 
23 21º 15’ 56,250” S 39º 59’ 41,250” W 
24 21º 17’ 30,000” S 39º 59’ 41,250” W 
25 21º 17’ 30,000” S 40º 01’ 43,125” W 
26 21º 18’ 16,875” S 40º 01’ 43,125” W 
27 21º 18’ 16,875” S 40º 05’ 28,125” W 
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Tabela II.2.1-2: Coordenadas geográficas dos vértices da Concessão de Cachalote 
(Datum SAD69). 
 
1 21°10’09,375” S 40°07’30,000” W 
2 21°07’30,000” S 40°07’30,000” W 
3 21°’07’30,000” S 40°01’15,000” W 
4 21°10’09,375” S 40°01’15,000” W 
5 21°10’09,375” S 39°56’15,000” W 
6 21°11’43,125” S 39°56’15,000” W 
7 21°11’43,125” S 39°56’43,150” W 
8 21°11’52,500” S 39°56’43,150” W 
9 21°11’52,500” S 39°57’01,875” W 
10 21°12’01,875” S 39°57’01,875” W 
11 21°12’01,875” S 39°57’11,250” W 
12 21°12’11,250” S 39°’57’11,250” W 
13 21°12’11,250” S 39°’57’39,375” W 
14 21°12’20,625” S 39°57’39,375” W 
15 21°12’20,625” S 39°57’48,750” W 
16 21°12’30,000” S 39°57’48,750” W 
17 21°12’30,000” S 39°57’58,125” W 
18 21°12’39,375” S 39°57’58,125” W 
19 21°12’39,375” S 39°58’07,500” W 
20 21°12’48,750” S 39°58’07,500” W 
21 21°12’48,750” S 39°58’16,875” W 
22 21°13’07,500” S 39°58’16,875” W 
23 21°13’07,500” S 39°58’45,000” W 
24 21°12’48,750” S 39°58’45,000” W 
25 21°12’48,750” S 39°59’13,125” W 
26 21°12’39,375” S 39°59’13,125” W 
27 21°12’39,375” S 39°59’41,250” W 
28 21°12’30,000” S 39°59’41,250” W 
29 21°12’30,000” S 40°01’24,375” W 
30 21°12’01,875” S 40°01’24,375” W 
31 21°12’01,875” S 40°01’52,500” W 
32 21°11’52,500” S 40°01’52,500” W 
33 21°11’52,500” S 40°02’20,625” W 
34 21°11’33,750” S 40°02’20,625” W 
35 21° 11’33,750” S 40°’02’39,375” W 
36 21°10’56,250” S 40°02’39,375” W 
37 21°10’56,250” S 40°’04’41,250” W 
38 21°10’09,375” S 40°04’41,250” W 
39 21°10’09,375” S 40°07’30,000” W 
40 21°10’09,375” S 40°07’30,000” W 
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Tabela II.2.1-3: Coordenadas geográficas da Concessão de Baleia Azul (Datum SAD69). 

 LATITUDE LONGITUDE 
1 21° 15’ 09.375” S 39° 58’ 16.875” W 
2 21° 15’ 09.375” S 39° 56’ 15.000” W 
3 21° 17’ 20.625” S 39° 56’ 15.000” W 
4 21° 17’ 20.625” S 39° 57’ 20.625” W 
5 21° 17’ 30.000” S 39° 57’ 20.625” W 
6 21° 17’ 30.000” S 39° 57’ 30.000” W 
7 21° 17’ 58.125” S 39° 57’ 30.000” W 
8 21° 17’ 58.125” S 39° 57’ 48.750” W 
9 21° 18’ 45.000” S 39° 57’ 48.750” W 
10 21° 18’ 45.000” S 39° 58’ 16.8750” W 
11 21° 21’ 24.375” S 39° 58’ 16.8750” W 
12 21° 21’ 24.375” S 40° 02’ 58.125” W 
13 21° 18’ 16.875” S 40° 02’ 58.125” W 
14 21° 18’ 16.875” S 40° 01’ 43.125” W 
15 21° 17’ 30.000” S 40° 01’ 43.125” W 
16 21° 17’ 30.000” S 39° 59’ 41.250” W 
17 21° 15’ 56.250” S 39° 59’ 41.250” W 
18 21° 15’ 56.250” S 39° 58’ 41.875” W 
19 21° 15’ 09.375” S 39° 58’ 41.875” W 
 
 
Tabela II.2.1-4: Coordenadas geográficas dos vértices da Concessão de Baleia Anã 
(Datum SAD69). 
 
PONTO LATITUDE LONGITUDE 
1 21°07’30,000” S 40°01’15,000” W 
2 21°07’30,000” S 39°56’15,000” W 
3 21°10’09,375” S 39°56’ 15,000” W 
4 21°10’09,375” S 40°01’15,000” W 
5 21°07’30,000” S 40°01’15,000” W 
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Tabela II.2.1-5: Coordenadas geográficas dos vértices da Concessão de Baleia Franca 
(Datum SAD69). 

PONTO LATITUDE LONGITUDE 
1 21°15’ 56,250” S 39°58’16,875” W 
2 21°15’ 56,250” S 40°00’28,125” W 
3 21°15’ 00,000” S 40°00’28,125” W 
4 21°15’ 00,000” S 40°00’00,000” W 
5 21°14’ 13,125” S 40°00’00,000” W 
6 21°14’ 13,125” S 39°59’41,250” W 
7 21°13’ 54,375” S 39°59’41,250” W 
8 21°13’ 54,375” S 39°59’22,500” W 
9 21°13’ 35,625” S 39°59’22,500” W 
10 21°13’ 35,625” S 39°58’54,375” W 
11 21°13’ 16,875” S 39°58’54,375” W 
12 21°13’ 16,875” S 39°58’45,000” W 
13 21°13’ 07,500” S 39°58’45,000” W 
14 21°13’ 07,500” S 39°58’16,875” W 
15 21°12’ 48,750” S 39°58’16,875” W 
16 21°12’ 48,750” S 39°58’07,500” W 
17 21°12’ 39,375” S 39°58’07,500” W 
18 21°12’ 39,375” S 39°57’58,125” W 
19 21°12’ 30,000” S 39°57’58,125” W 
20 21°12’ 30,000” S 39°57’48,750” W 
21 21°12’ 20,625” S 39°57’48,750” W 
22 21°12’ 20,625” S 39°57’39,375” W 
23 21°12’ 11,250” S 39°57’39,375” W 
24 21°12’ 11,250” S 39°57’11,250” W 
25 21°12’ 01,875” S 39°57’11,250” W 
26 21°12’ 01,875” S 39°57’01,875” W 
27 21°11’ 52,500” S 39°57’01,875” W 
28 21°11’ 52,500” S 39°56’43,125” W 
29 21°11’ 43,125” S 39°56’43,125” W 
30 21°11’ 43,125” S 39°56’15,000” W 
31 21°15’ 09,375” S 39°56’15,000” W 
32 21°15’ 09,375” S 39°58’16,875” W 
33 21°15’ 56,250” S 39°58’16,875” W 

 
 
C) LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO NA ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 

A seguir são apresentadas as informações referentes às localizações das 

duas UEP previstas na Ampliação dos Projetos do Parque das Baleias. 

Ressalta-se que as informações completas e definitivas do Projeto de 

Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-sal serão apresentadas em 

estudo para LI e LO especifico para este empreendimento. 
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DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 

Definidas as coordenadas dos poços produtores e injetores, a Unidade de 

Produção FPSO P-58 foi geograficamente posicionada nas coordenadas UTM N 

7.653.769 m e E 396.530 m (Datum SAD 69). A lâmina d’água nesta área é de 

aproximadamente 1.400 metros.   

Com relação ao gasoduto flexível a ser lançado entre a Unidade de Produção 

FPSO P-58 e o PLEM Y do Gasoduto Sul Norte Capixaba, a Tabela II.2.1-6 

apresenta as coordenadas da sua diretriz. 

 

Tabela II.2.1-6: Coordenadas da diretriz do Gasoduto. 

 

Pontos Leste (m) Norte (m) 

Ponto1 (FPSO P-58) 396.530 7.653.769 

Ponto 02 ESDV 394.580 7.654.066 

Ponto 03 (PLEM Y) 387.739 7.651.926 
Obs.: Datum das coordenadas em SAD69. 

 

A figura II.2.1-3 apresenta a localização da unidade de produção e dos poços 

do Projeto P-58, em relação aos respectivos Ring Fences.  
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Figura II.2.1-3: Localização da unidade de produção e dos poços nos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca e Baleia Azul  em 
relação ao Ring Fence. 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BALEIA AZUL PÓS-
SAL 

Com base nos estudos existentes e em andamento, a UEP foi 

geograficamente posicionada nas coordenadas UTM N 7.639.105 m e E 396.474 

m (Datum SAD 69). A Lâmina d’água nesta área é de aproximadamente 1.340 

metros.   

A figura II.2.1-4 apresenta a localização da unidade de produção  e dos poços 

do Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-Sal , em relação 

aos respectivos Ring Fence. 
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Figura II.2.1-4: Localização da unidade de produção e dos poços nos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca e Baleia Azul  em 
relação ao Ring Fence. 
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De forma a representar uma visão geral dos projetos do Parque das Baleais e 

Campo de Catua, são apresentadas no anexo II.2.1-1 os arranjos submarinos 

completos (localizações das UEP, poços e dutos) dos empreendimentos 

Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-Sal, Desenvolvimento 

Integrado do Norte do Parque das Baleias, bem como os demais projetos 

previstos no âmbito da LP n° 291/2008. 

 
 
D) INFORMAÇÕES SOBRE OS POÇOS QUE SERÃO INTERLIGADOS AO 

SISTEMA DE PRODUÇÃO  

São apresentadas a seguir as informações completas referentes ao Projeto de 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleais e preliminares com 

ao Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-Sal. 

 
 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 

 

 O projeto Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias 

contempla a execução de vinte e quatro poços novos (15 poços produtores e 09 

poços injetores) para a produção de óleo leve e óleo pesado nos campos de 

Baleia Azul, Baleia Franca, Jubarte, Cachalote e Baleia Anã, localizados ao sul do 

litoral do Estado do Espírito Santo.  

Os poços do projeto têm como objetivo produzir óleo leve nos reservatórios 

da Formação Macabu e Formação Coqueiros nos Campos de Baleia Azul, Baleia 

Franca e Jubarte e óleo pesado nos reservatórios Eoceno e Paleoceno nos 

Campos de Cachalote, Baleia Franca e Baleia Anã. Inicialmente, todos os poços 

do projeto produzirão por surgência natural somado ao método de elevação 

artificial Gás lift ou BCSS com Alojador de Bomba no Leito Marinho (ABLM) . 

Em quatro poços produtores (PROD-U, PROD-V, PROD-T e PROD-Z) o método de 

elevação artificial será o Bombeio Centrífugo Submerso Submarino (BCSS), 

sendo que a bomba será instalada em um módulo alojador no leito marinho 

(ABLM), localizado a 200 metros da ANM aproximadamente. O gas-lift será 

utilizado como método de elevação back-up para os casos de falha e/ou 

inoperância da(s) BCSS ou mesmo eventual baixa de produtividade do 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Pág. 
17 / 189 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

reservatório. Resumindo, trata-se de um método híbrido que reúne as vantagens 

das duas tecnologias. A Figura II.2.1-5 apresenta a ilustração do sistema de 

produção que leva em conta a o emprego da tecnologia de alojador de bomba no 

leito marinho (ABLM). Este arranjo permite a instalação e recuperação da BCSS 

sem a necessidade de se intervir no poço produtor o que proporciona inúmeras 

vantagens, dentre elas: redução significativa dos custos para substituição de 

equipamentos em caso de falha e minimização dos riscos para o meio ambiente 

os quais estariam normalmente associados a uma reentrada no poço (intervenção 

com sonda). Na configuração adotada, a energia elétrica para acionar o(s) 

motor(es) do conjunto é produzida na unidade (P-58) e transportada através dos 

cabos de potência existentes no umbilical integrado.  

 

 
Figura II.2.1-5: Esquema de Produção dos Poços com BCSS em ABML para o FPSO    

P-58.  
 

Para o restante dos poços produtores será utilizado o gas-lift  como método 

de elevação artificial principal. 
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Todos os poços serão completados com ANM (Árvore de Natal Molhada) e 

serão equipados com liner de 7” canhoneado na zona de interesse para os poços 

da camada pré-sal e telas de contenção com Gravel Pack para os poços da 

camada pós-sal. Os poços produtores da camada pré-sal serão equipados com 

coluna de produção de 6 5/8” e os injetores com coluna de injeção de 6 5/8”. Não 

há necessidade de equipamentos de contenção de areia, uma vez que os 

reservatórios da camada pré-sal são carbonáticos e a possibilidade de produção 

de sólidos não representa risco aos equipamentos. Os poços produtores da 

camada pós-sal serão equipados com coluna de produção 6 5/8” e os injetores 

com coluna de injeção de 5 1/2” e terão o trecho horizontal com uma extensão de 

1000m, exceto o poço PROD-Z que terá um longo trecho horizontal com 

aproximadamente 1850m. 

As Tabelas II.2.1-7 e II.2.1-8 apresentam as coordenadas UTM da cabeça 

dos poços produtores e injetores, suas respectivas lâminas d’água e o método de 

elevação artificial a ser utilizado.     
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Tabela II.2.1-7: Identificação dos poços com localização, lâmina d’água e método de 
elevação. 

 

 POÇOS 
PRODUTORES 

COORD. CABEÇA DOS 
POÇOS (UTM) LDA MÉTODO DE 

ELEVAÇÃO LESTE (m) NORTE (m) (m) 

PROD-U 398299 7654337 1428 BCSS Alojador de Bomba (ABLM) 
com back-up de gas lift contínuo. 

PROD-V 398267 7655059 1432 BCSS Alojador de Bomba (ABLM) 
com back-up de gas lift contínuo. 

PROD-X 399810 7655101 1470 Gas Lift 

PROD-R 399607 7650374 1439 Gas Lift 

PROD-S 400046 7654680 1475 Gas Lift 

PROD-T 399279 7653860 1454 BCSS Alojador de Bomba (ABLM) 
com back-up de gas lift contínuo. 

PROD-Z 399451 7660887 1500 BCSS Alojador de Bomba (ABLM) 
com back-up de gas lift contínuo. 

PRODPS-E 393683 7648689 1322 Gas Lift 

PRODPS-G 393383 7647139 1316 Gas Lift 

PRODPS-H 396683 7646319 1383 Gas Lift 

PRODPS-A 400337 7654020 1474 Gas Lift 

PRODPS-D 396896 7648794 1381 Gas Lift 

PRODPS-C 396015 7651003 1373 Gas Lift 

PRODPS-B 399680 7652488 1442 Gas Lift 

PRODPS-F 399383 7648589 1441 Gas Lift 
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 Tabela II.2.1-8: Identificação dos poços com localização 

 e lâmina d’água  
 

POÇOS 
INJETORES  

COORD. CABEÇA DOS 
POÇOS  (UTM) LDA 

LESTE (m) NORTE (m) (m) 

INJ-X 396490 7657934 1409 

INJ-Z 400066 7655134 1470 

INJ-V 400488 7653534 1472 

INJPS-F 392083 7646389 1301 

INJPS-E 395204 7647052 1350 

INJPS-D 395649 7648717 1361 

INJPS-C 400187 7649935 1454 

INJPS-A 398712 7653621 1446 

INJPS-B 396814 7651992 1409 

 

Para os poços produtores a serem perfurados no projeto Desenvolvimento 

Integrados do Norte do Parque das Baleias estão previstos três diferentes tipos de 

configuração:  

 

• Poços produtores verticais (Pré-Sal) - PRODPS-E, PRODPS-G, PRODPS-H, 

PRODPS-A, PRODPS-D, PRODPS-C, PRODPS-B e PRODPS-F; 

• Poços produtores horizontais de 1000m (Pós-Sal) - PROD-U, PROD-V, PROD-

X, PROD-R, PROD-S e PROD-T; 

• Poço produtor horizontal de 1850m (Pós-Sal) – PROD-Z. 

 

As Tabelas II.2.1-9 e II.2.1-10 apresentam as especificações em relação à 

configuração dos revestimentos, os diâmetros, as inclinações e as profundidades 

dos poços produtores a serem perfurados no Projeto Desenvolvimento Integrado 

do Norte do Parque das Baleias. 
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Tabela II.2.1-9: Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades dos Poços 

Produtores da camada pré-sal a serem perfurados no Desenvolvimento 
Integrado do Norte do Parque das Baleias . 

 

POÇOS 
PRODUTORES 
PRÉ-SAL 

INFORMAÇÕES DA PERFURAÇÃO DE CADA FASE 

Fase do poço-
diâmetro 

Revestimento 
da fase (“) 

Inclinação da 
fase (graus) 

Profundidade da 
fase (m) 

PRODPS-E 

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-G  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-H  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-A  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-D  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-C  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-B  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

PRODPS-F  

1 – 30” (Base Torpedo) 30" 0º 1285 
2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 
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Tabela II.2.1-10: Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades dos Poços 
Produtores da camada pós-sal a serem perfurados no Projeto Desenvolvimento Integrado 
do Norte do Parque das Baleias . 
 

POÇOS 
PRODUTORES  
PÓS-SAL 

INFORMAÇÕES DA PERFURAÇÃO DE CADA FASE 

Fase do poço-
diâmetro 

Revestimento 
da fase (“) 

Inclinação da 
fase (graus) 

Profundidade 
da fase (m) 

PROD-U 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 3922 

PROD-V 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 3922 

PROD-X 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 3922 

PROD-R 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 3922 

PROD-S 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 3922 

PROD-T 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 3922 

PROD-Z 

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 20” 16" 10 2120 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 89 2915 
4 – 9 1/2" - 89 4770 

 

Para os poços injetores a serem perfurados no projeto Desenvolvimento 

Integrados do Norte do Parque das Baleias estão previstos dois diferentes tipos 

de configurações:  

• Poços injetores verticais (Pré-Sal) - INJPS-F, INJPS-E, INJPS-D, INJPS-C, 

INJPS-A e INJPS-B; 
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• Poços injetores horizontais de 1000m (Pós-Sal) – INJ-X, INJ-Z e INJ-V. 

 

As Tabelas II.2.1-11 e II.2.1-12 apresentam as especificações em relação à 

configuração dos revestimentos, os diâmetros, as inclinações e as profundidades 

dos poços injetores a serem perfurados no Projeto Desenvolvimento Integrado do 

Norte do Parque das Baleias. 

 
Tabela II.2.1-11: Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades dos Poços 
Injetores da camada pré-sal a serem perfurados no Projeto Desenvolvimento Integrado 
do Norte do Parque das Baleias . 
 

POÇOS 
INJETORES 
PRÉ-SAL 

INFORMAÇÕES DA PERFURAÇÃO DE CADA FASE 
Fase do poço-
diâmetro 

Revestimento 
da fase (“) 

Inclinação da 
fase (graus) 

Profundidade da 
fase (m) 

INJPS-F  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1285 

2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

INJPS-E  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1285 

2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

INJPS-D  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1285 

2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

INJPS-C  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1285 

2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

INJPS-A  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1285 

2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 

INJPS-B  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1285 

2 – 20” 16" 0º 2220 
3 – 14 3/4" 10 3/4" 0º 3965 
4 – 8 1/2" Liner 7” 0º 4685 
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Tabela II.2.1-12: Indicação dos revestimentos, inclinações e profundidades dos Poços 
Injetores da camada pós-sal a serem perfurados no Projeto Desenvolvimento Integrado 
do Norte do Parque das Baleias . 
 

POÇOS 
PRODUTORES 

INFORMAÇÕES DA PERFURAÇÃO DE CADA FASE 
Fase do poço-
diâmetro 

Revestimento 
da fase (“) 

Inclinação da 
fase (graus) 

Profundidade da 
fase (m) 

INJ-X  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 17 1/2” 13 3/8" 10 2120 
3 – 12 1/4" 9 5/8" 89 2915 
4 – 8 1/2" - 89 3922 

INJ-Z  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 17 1/2” 13 3/8" 10 2120 
3 – 12 1/4" 9 5/8" 89 2915 
4 – 8 1/2" - 89 3922 

INJ-V  

1 – 30” (Base 
Torpedo) 30" 0º 1492 

2 – 17 1/2” 13 3/8" 10 2120 
3 – 12 1/4" 9 5/8" 89 2915 
4 – 8 1/2" - 89 3922 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BALEIA AZUL PÓS-SAL  
 

O sistema de produção proposto para o desenvolvimento integrado do 

Campo de Óleo Pesado de Baleia Azul prevê a instalação de uma UEP dotada de 

equipamentos capazes de processar, tratar, armazenar e transferir o petróleo 

produzido. O sistema submarino de produção está previsto para ser composto 

com 4 poços produtores satélites e 3 poços injetores satélites. Os dutos de 

produção transportarão o petróleo do poço até a UEP. Os dutos de injeção 

transportarão água de injeção da UEP para os poços injetores. Os poços 

produtores terão BCSS dentro do poço como método de elevação artificial. O óleo 

será escoado por meio de navios aliviadores, enquanto o gás natural será 

exportado por um duto até a UEP mais próxima 

De acordo com os dados preliminares, a localização dos poços produtores e 

injetores serão posicionados nas coordenadas conforme apresentado na Tabela 

II.2.1-13. As informações definitivas quanto à localização dos poços do Projeto, a 
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profundidade final estimada por fases, diâmetros e inclinação serão apresentadas 

no estudo para LI e LO específico.  
 

   Tabela II.2.1-13: Localização dos poços produtores e injetores. 

 

POÇOS PRODUTORES COORD. CAB. POÇO  (UTM) LDA 
LESTE (m) NORTE (m) (m) 

P1H 397021 7642418 1380 

P2H 395755 7641821 1337 

P3H 396454 7642332 1364 

P4H 393878 7641149 1300 

POÇOS INJETORES  
 

I1H 397239 7644001 1385 

I2H 398063 7644061 1407 

I4H 395739 7642661 1370 

 

 
E) CONTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE OBJETO DO EIA PARA O SETOR 
INDUSTRIAL PETROLÍFERO, EM TERMOS PERCENTUAIS DE PRODUÇÃO  
 

Utilizando-se dados da ANP, apresentados na Tabela II.2.1-14  “Produção 

nacional de petróleo por Unidade da Federação e localização (terra e mar) - 2000-

2010 (m³)”, a média diária de produção nacional de petróleo no mês de maio de 

2010, foi de 329.931 m³. Considerando-se esse último valor de média de 

produção nacional e mantendo-se este volume fixo para efeito comparativo, a 

produção das UEP a serem utilizadas nos Projetos contemplados neste estudo, 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias (P-58) e 

Desenvolvimento da Produção do Pós-sal de Baleia Azul, representará, em 

conjunto, um incremento de aproximadamente 12% na média da produção diária 

no Brasil, um percentual significativo para a economia do país.  

Cabe ressaltar que este percentual representa uma situação hipotética de 

todos os campos produzindo simultaneamente em condição de explotação 

máxima destas unidades de produção, e poderá não corresponder à realidade. 
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Dessa maneira, é praticamente impossível fazer projeções exatas com respeito à 

evolução da produção nacional e a real contribuição da produção do projeto em 

termos percentuais para o setor industrial petrolífero do país. 
 

 
Tabela II.2.1-14: Produção nacional de petróleo no Brasil (terra e mar) - 2000-2010 (m3). 
 

Produção de óleo (m³/dia) 

Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro  
183.574 

 
209.626 

 
229.255 

 
239.026 

 
231.695 

 
238.137 

 
268.431 

 
276.047 

 
282.355 

 
300.344 

 
317.453 

Fevereiro  
178.183 

 
213.259 

 
228.182 

 
245.433 

 
230.847 

 
237.300 

 
269.052 

 
279.542 

 
281.690 

 
303.343 

 
320.612 

Março  
189.081 

 
200.362 

 
231.583 

 
240.425 

 
235.314 

 
244.577 

 
269.615 

 
281.265 

 
278.210 

 
308.941 

 
323.820 

Abril  
184.624 

 
201.760 

 
233.597 

 
241.674 

 
230.384 

 
266.502 

 
276.203 

 
276.486 

 
285.775 

 
308.547 

 
330.229 

Maio  
184.296 

 
190.985 

 
235.675 

 
236.524 

 
225.863 

 
268.538 

 
277.927 

 
274.392 

 
288.624 

 
310.857 

 
329.931 

Junho  
192.150 

 
205.782 

 
238.892 

 
218.173 

 
235.554 

 
270.024 

 
259.218 

 
283.588 

 
290.927 

 
304.873 - 

Julho  
188.748 

 
207.359 

 
231.120 

 
237.068 

 
240.612 

 
267.171 

 
274.283 

 
282.018 

 
290.122 

 
305.044 - 

Agosto  
189.568 

 
204.452 

 
239.151 

 
245.006 

 
238.815 

 
258.487 

 
270.745 

 
279.567 

 
292.681 

 
311.661 - 

Setembro  
206.535 

 
207.443 

 
236.190 

 
242.059 

 
242.162 

 
265.024 

 
275.520 

 
274.483 

 
295.262 

 
316.831 - 

Outubro  
208.922 

 
187.310 

 
235.041 

 
238.395 

 
238.595 

 
265.603 

 
280.122 

 
268.248 

 
291.372 

 
316.464 - 

Novembro  
217.119 

 
212.814 

 
222.557 

 
235.432 

 
230.909 

 
266.183 

 
280.845 

 
272.087 

 
287.332 

 
315.806 - 

Dezembro  
225.603 

 
226.188 

 
213.426 

 
235.410 

 
237.563 

 
267.819 

 
284.153 

 
287.178 

 
292.904 

 
317.812 - 

No Ano  
195.748 

 
205.534 

 
231.230 

 
237.862 

 
234.882 

 
259.717 

 
273.892 

 
277.909 

 
288.121 

 
310.083 

 
134.223 

Fonte: http://www.anp.gov.br/?pg=28506&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1279822939914 
Dados consultados em 22/07/2010 

 

O gráfico a seguir apresenta a contribuição de cada um dos Projetos 

supracitados para o setor industrial petrolífero, em termos de percentuais de 

produção. 
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Participação de cada projeto na Produção de Nacional de Petróleo
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Para a produção do estado do Espírito Santo, que atualmente corresponde a 

9,2% da produção nacional, alcançando montantes de 30.709 m³ de produção 

diária, a produção futura das UEP que atuarão nos Projetos em análise 

representará um incremento de aproximadamente 124% na produção atual do 

estado. 
 

 
F) CRONOGRAMA PRELIMINAR DA ATIVIDADE  
 

As Tabelas II.2.1-15 e II.2.1-16 apresentam os cronogramas preliminares do 

Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias e do 

Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul - Pós-sal.  

Salientamos que as informações referentes ao Projeto Desenvolvimento da 

Produção de Baleia Azul - Pós-sal poderá sofrer alterações por se tratarem de 

previsões de longo prazo. Neste caso, os devidos ajustes serão informados no 

Estudo para LI e LO específico para este empreendimento. 
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Tabela II.2.1-15: Cronograma preliminar do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. 

 

Etapas Início Fim 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS 

Poços                                  

Perfuração e Completação Jun-11 Mar-14                                

Ancoragem                                  

Lançamento dos Torpedos Jun-12 Ago-12                                

Sistema de Coleta                                  

Interligação dos Poços Mai-13 Jan-15                                

UEP                                  

UEP P-58 na locação Mar-13                                

Escoamento                                  

Interligação do Gasoduto Mai-13 Jun-13                                

Primeiro Óleo Mai-13                                

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º óleo 
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Tabela II.2.1-16: Cronograma preliminar do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Produção de Baleia Azul Pós-Sal. 
 

Etapas Início Fim 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS OND JFM AMJ JAS 

Poços                                  

Perfuração e Completação Jan-13 Jan-15                                

Ancoragem                                  

Lançamento dos Torpedos Dez-12 Jan-13                                

Sistema de Coleta                                  

Interligação dos Poços Jul-13 Mar-15                                

UEP                                  

UEP  na locação Mai-13                                

Escoamento                                  

Interligação do Gasoduto Ago-13 Set-13                                

Primeiro Óleo Jul-13                                

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º óleo 
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II.2.2  HISTÓRICO 
 
A) HISTÓRICO DE TODAS AS ATIVIDADES PETROLÍFERAS REALIZADAS 
ANTERIORMENTE NO BLOCO/CAMPO  

 

A descoberta do Campo de Jubarte, em 2001, abriu uma nova fronteira 

exploratória na porção norte da Bacia de Campos, culminando nas descobertas 

dos campos de Cachalote (2002), Baleia Franca, Baleia Anã e Baleia Azul (2003), 

Caxaréu (2006), Pirambu (2006) e Mangangá (2006). 

O primeiro projeto a entrar em operação nesta porção foi o TLD – Teste de 

Longa Duração do poço 3-ESS-110HA, localizado no campo de Jubarte. Este TLD 

foi iniciado em outubro de 2002 com a utilização do FPSO Seillean e deu início ao 

efetivo desenvolvimento do campo de Jubarte. Em seguida o Teste de Longa 

Duração (TLD) deu lugar ao Projeto Piloto de Produção do Campo de Jubarte. 

No ano de 2006 entrou em operação a Fase 1 de Jubarte através do FPSO P-

34. Seu objetivo é produzir parte do óleo pesado do reservatório maastrichtiano 

(zona RO300). O restante do óleo da Zona RO300 do Campo de Jubarte, não 

drenada na Fase 1, será desenvolvida e produzida pela Fase 2 de Jubarte, que 

iniciará a operação no ano de 2010, através do FPSO P-57. 

Os demais reservatórios de óleo pesado, com idades do Eoceno ao 

Paleoceno, dos campos de Cachalote, Baleia Anã e Baleia Franca serão 

produzidos de forma integrada em três projetos: Piloto de Produção de Cachalote, 

Projeto Integrado de Cachalote e Baleia Franca - Fase 1 e Projeto de 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias.  

A etapa inicial, que começou em dezembro de 2008, e que se estendeu até 

outubro de 2009, foi representada por um piloto de produção, através da 

interligação do poço 7-CHT-5HA-ESS, primeiro poço produtor do Campo de 

Cachalote, ao FPSO Seillean.  

O Projeto Integrado de Cachalote e Baleia Franca – Fase 1 teve início de 

produção em maio de 2010, sendo responsável pelo desenvolvimento inicial dos 

campos de Cachalote e Baleia Franca através de 6 poços produtores (4 em 

reservatórios eocênicos e 2 em reservatórios do pré-sal) e 3 poços injetores, 

interligados ao FPSO Capixaba.   

A Tabela II.2.2-1 apresenta um histórico resumido dos campos destacando os 

eventos que foram determinantes para o conhecimento atual das acumulações. 
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Tabela II.2.2-1: Resumo histórico das atividades petrolíferas realizadas. 

 

Data 
Campos 

Cachalote Baleia 
Franca Jubarte Baleia Azul Baleia Ana 

2001 Aquisição de Programa Sísmico 3D (SPEC);  

2001 

    Descoberta de 
Jubarte 
através do 
poço 1-ESS-
100, realizado 
TFR e 
comprovada 
viabilidade de 
produção; 

   

2002 

Descoberta de 
Cachalote 
através do 
poço 1-ESS-
116, realizado 
TFR e 
comprovada 
viabilidade de 
produção; 

    Descoberta de 
Baleia Azul 
através do 
poço 1-ESS-
115, realizado 
TFR e 
comprovada 
viabilidade de 
produção; 

 

2002 

Perfurado e 
testado o poço 
3-ESS-118 
(seco); 

  Perfurado e 
testado o poço 
1-ESS-103A 
(Pré-sal); 

   

dez/02 
Declaração de 
Comercialidade 
de Cachalote; 

  Declaração de 
Comercialidad
e de Jubarte; 

   

2003 

Perfurado o 
poço ADR 9-
CHT-01A, que 
constatou o 
contato 
óleo/água do 
campo; 

Descoberta de 
Baleia Franca 
através do 
poço 1-ESS-
119, realizado 
TFR e 
comprovada 
viabilidade de 
produção; 

  Perfurado e 
testado o poço 
1-ESS-121 ); 

Descoberta de 
Baleia Anã 
através do poço 
1-ESS-122, 
realizado TFR e 
comprovada 
viabilidade de 
produção. 

2003 

  Perfurado e 
testado o poço 
exploratório 3-
CHT-02, que 
comprovou a 
extensão dos 
reservatórios 
de Baleia 
Franca para 
nordeste; 

     

2004 

Perfuração do 
poço ADR 9-
CHT-03; 

Perfuração do 
poço 
exploratório 4-
JUB-07D; 

     

2004 

Perfuração dos 
poços 
exploratórios 4-
ESS-149 e 4-
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ESS-150; 

dez/04 

  Declaração de 
Comercialidade 
de Baleia 
Franca; 

  Declaração de 
Comercialidade 
de Baleia Azul; 

Declaração de 
Comercialidade 
de Baleia Anã; 

2005 
Aquisição de 
Programa 
Sísmico HD3D; 

    

2005 

Ajuste dos 
limites das 
concessões e 
entrega do 
Plano de 
Desenvolvimen
to Integrado 
dos campos 

    

2007 

Perfuração do 
6-CHT-4-ESS, 
com a 
descoberta de 
óleo leve no 
Paleoceno e no 
Pré-Sal 

Identificação na 
sísmica da 
extensão da 
acumulação de 
óleo leve do 
pré-sal para 
dentro da 
concessão 

     

2008 

Início do TLD 
do poço 7-
CHT-05-ESS 

 Início da 
produção do 
poço 1-ESS-
103A 

  

2010 

Início da Fase 
1 dos Campos 
de Cachalote e 
Baleia Franca 

    

 

 
B) RELATO SUMÁRIO DO PROJETO  

 

O relato sumário do Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia 

Azul – Pós-sal será apresentado através do estudo para LI e LO específico. 

Neste EIA/RIMA será apresentado o relato sumário do Projeto 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias, visto que este 

documento deverá subsidiar, além da Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação 

(LI) e Licença de Operação (LO) para tal empreendimento. 

 

 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 

Estudos de avaliação de riscos com enfoque nos danos ao ambiente, às 

pessoas e às instalações são realizados durante as diversas fases do ciclo de vida 
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do empreendimento, utilizando-se técnicas de avaliação de riscos adequadas para 

cada fase do empreendimento, tais como APR, HAZOP e técnicas de 

confiabilidade de sistemas. A UO-ES gerencia as questões ambientais com base 

em seu sistema de gestão de SMS, certificado pelas Normas NBR ISO 

14.001:2004 e OHSAS 18.001. 

O Projeto Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias tem 

como objetivo viabilizar a produção do petróleo e gás natural existente nas 

acumulações das concessões dos Campos de Baleia Franca, Jubarte, Cachalote, 

Baleia Azul e Baleia Anã, sendo constituído de uma malha de drenagem com óleo 

leve de Baleia Franca, Jubarte e Baleia Azul, e com óleo pesado de Baleia 

Franca, Cachalote e Baleia Anã. Esta malha estará interligada a uma Unidade 

Estacionária de Produção do tipo FPSO Spreed Mooring (P-58), que será 

convertida a partir de um navio existente - Welsh Venture.  

A explotação das reservas do pré-sal e do pós-sal se dará por meio de 15 

poços produtores, sendo 07 poços nos reservatórios pós-sal e 08 no reservatório 

pré-sal. . 

Os poços dos reservatórios pós-sal serão todos satélites, isto é, interligados 

diretamente a UEP. Quanto aos poços do pré-al, 03 serão satélites e os 05 

restantes serão interligados a 02 Manifolds submarinos de produção – MSP1 

(Figuras II.2.2-1 e II.2.2-2). Destes Manifolds o óleo produzido seguirá diretamente 

para a UEP por meio de linhas flexíveis.  
 
 

 
Figura II.2.2-1 - Foto de um Manifold Submarino. 
 
                                                 
1 Os MPS são equipamentos apoiados no fundo do mar que consistem em um com conjunto de válvulas 
montado em estrutura metálica, para concentrar o fluxo de diversas ANMs -- Árvore de Natal Molhada 
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Figura II.2.2-2: Ilustração de Arranjo Submarino, que contempla um Manifold                        

centralizando a produção  de vários poços. A partir do manifold a 
produção é direcionada à plataforma marítima. 

 
Também são previstos no projeto 09 poços injetores de água, sendo 06 no pré-

sal e 03 no pós-sal.  

O FPSO será ancorado em lâmina d’água de aproximadamente 1.400 metros e 

terá capacidade de processar e tratar 180 mil bpd de óleo, 300 mil bpd de líquido 

e 6,0 milhões de m³/d de gás. A exportação do gás se dará por meio de um 

gasoduto flexível de 9,13 polegadas de diâmetro com 10,8 km de comprimento, 

interligando o FPSO P-58 ao PLEM Y do Gasoduto Sul-Norte Capixaba (GSNC). 

Por meio deste gasoduto o gás seguirá até Unidade de Tratamento de Gás de 

Cacimbas (UTGC), localizado no Município de Linhares onde o mesmo será 

tratado e disponibilizado para os consumidores finais. 

A UEP será dotada ainda de uma planta de remoção de CO2 e H2S, de um 

Sistema de Tratamento de Água Produzida com capacidade de tratamento de 

43.000 m³/dia e de uma Unidade de Remoção de Sulfatos para injeção de até 

57.500 m3/d de água do mar dessulfatada nos reservatórios por meio dos poços 

injetores do projeto. 

A escolha da locação da unidade e do traçado dos dutos se deu em função da 

localização do reservatório e da distribuição dos poços produtores considerando: o 

menor afastamento (“extend reach”) da cabeça dos poços e a UEP, objetivando 

maximizar a produção; a redução dos impactos e custos relativos ao lay-out 

submarino; as interfaces entre os sistemas de coleta e exportação (gasoduto) com 

o sistema de ancoragem; e o diagrama polar de obstáculos.  

A escolha da unidade de produção do tipo FPSO se deve à necessidade de 

armazenamento do óleo produzido e do escoamento do mesmo por navios 

aliviadores. A opção por esta tecnologia de escoamento considerou a inexistência 
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de um sistema de oleodutos tanto na área marítima quanto na área terrestre do 

litoral sul do Espírito Santo, não oferecendo facilidades para a utilização de outra 

forma de escoamento 

 Ressalta-se que na Unidade P-58 será implementada com sistema de Flare 

Fechado, onde os gases que poderiam ser queimados pelas oscilações das 

pressões de processo, irão passar por um sistema de compressão, com retorno 

ao sistema de compressão principal da plataforma, onde somente, quando a 

pressão atingir certo patamar, o sistema direcionará os gases para ser queimado 

no Flare, que normalmente deve ficar apagado, sendo ignitado por uma cápsula 

explosiva (fonte de ignição) lançada para o topo dos queimadores. Com esse 

sistema evita-se a queima continua de certa quantidade de gás proveniente do 

piloto. 

A Figura II.2.2-3 apresenta a concepção do sistema de produção proposto para 

o Projeto, mostrando a Unidade de Produção e a lâmina d’água onde ela será 

instalada, os poços produtores e injetores, e o gasoduto flexível. 
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Figura II.2.2-3: Concepção do sistema de produção. 
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A Tabela II.2.2-2 apresenta as principais características da concepção do 

sistema de produção do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do 

Parque das Baleias. 

 

Tabela II.2.2-2: Principais características do sistema de produção do Projeto. 

 
Sistema de Produção do Projeto Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das 
Baleias 
Nº de poços produtores de óleo 15 

Nº de poços injetores de água 9 

Mecanismo de elevação 

Gás-lift  e BCSS  no leito marinho em poço 

alojador c/ back-up de Gás Lift Contínuo 

(GLC) 

Capacidade de processamento e tratamento de óleo em bpd  180.000 

Capacidade de processamento e tratamento de líquido em 

bpd 
300.000 

Tratamento de água produzida - Max. em m³/d 43.0000 

Capacidade de compressão de gás em m³/d 6 milhões 

Capacidade de injeção de água do mar dessulfatada  m³/d 57.500 

Método de exportação do óleo Navio aliviador 

Destino do gás excedente 

Exportação para continente para 

processamento na Unidade de Tratamento 

de Gás de Cacimbas (UTGC) no Município 

de Linhares - ES. 

Dimensões do Gasoduto – trecho UEP / PLEM 
Diâmetro: 9,13 pol 

Extensão: 10,8 km 

 

 

II.2.3  JUSTIFICATIVAS 
 
 
ASPECTOS ECONÔMICOS 
 

Inicialmente deve ser considerado que a implantação de qualquer sistema de 

produção de hidrocarbonetos em área marítima, envolvendo ou não a construção 

e/ou montagem de novas Unidades de Produção (UEP) e do sistema de 

escoamento, já representa um forte estímulo para o fortalecimento da indústria 

petrolífera e naval do país. 
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Durante a fase de operação, a manutenção dos equipamentos que compõem 

uma unidade produtora de hidrocarbonetos deste porte, representa, juntamente 

com outras unidades semelhantes em operação na região, o contínuo 

fortalecimento desta indústria.  

Adicionalmente, a contratação de serviços e de mão-de-obra, na fase de 

operação de Unidades de Produção (UEP), envolve recursos significativos, 

capazes de promover a dinamização da renda na região onde se inserem estes 

tipos de empreendimento.  

No entanto, deve-se enfatizar como principal justificativa econômica para a 

implantação definitiva dos Projetos de que trata este estudo, o próprio aumento da 

produção nacional de hidrocarbonetos, cujas conseqüências imediatas se 

refletem na redução do volume importado com vistas a suprir a demanda interna 

nacional. Conseqüentemente, esta redução do volume importado representa 

economia de divisas para o país em uma época de esforços para melhoria da 

balança comercial da nação.  

Deve ser ainda enfatizado que o aumento da produção de hidrocarbonetos 

será acompanhado do aumento de impostos e taxas (ICMS, royalties e Imposto 

de Renda) a serem arrecadados por municípios, estados e pelo governo. Isto se 

dará por meio da compra de produtos e serviços, além das receitas municipais 

que serão ampliadas através do recolhimento do ISS por parte das empresas 

prestadoras de serviço.  

Finalmente, destaca-se que a futura produção de petróleo e gás natural do 

Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias (P-58) e 

do Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul - Pós-sal proporcionará a 

ampliação da disponibilidade destes combustíveis para consumo 

industrial/residencial. Esta ampliação configura-se como uma excelente 

alternativa para que diversos setores industriais venham a se instalar no estado 

do Espírito Santo. 
 
 
ASPECTOS SOCIAIS 
 

Dentre as justificativas sociais da instalação e operação dos Projetos de 

ampliação, destaca-se, além da manutenção no nível de emprego no segmento 
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da indústria de petróleo, a geração de novos postos de trabalho, tanto diretos 

quanto indiretos.  

O aumento da produção nacional de petróleo e gás natural gera ainda uma 

maior confiabilidade no atendimento às demandas internas de derivados cujos 

reflexos sociais são muito significativos. Além disso, a necessidade de pessoal 

qualificado se constituirá em um estímulo à capacitação profissional no setor 

petrolífero, uma vez que se espera um crescimento das atividades neste campo. 

A crescente produção de hidrocarbonetos aliada à continuidade do sucesso 

exploratório na costa do Estado do Espírito Santo permitirá, em um futuro 

próximo, o desenvolvimento de um pólo de produção de petróleo, auxiliando o 

desenvolvimento sócio-econômico regional. Outro aspecto a ser considerado 

refere-se ao pagamento de royalties a Estados e Municípios. Sua aplicação, 

prevista em lei (federal), deverá ser direcionada para as áreas de saúde, 

saneamento básico e pavimentação (Lei nº 7525/86), revertendo em melhoria na 

qualidade de vida das populações beneficiadas, uma vez que estas representam 

áreas de interesse da coletividade. 

Ainda com relação aos royalties a serem pagos, deve-se ressaltar a legislação 

que destina, de forma direta, uma parte significativa dos recursos para o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (Leis Federais nº 9478 de 06/08/1997 e nº 

11.097, de 13/01/2005). Esta destinação tem o objetivo de financiar programas de 

amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à 

indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

 
 
ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

Para implantação dos empreendimentos Desenvolvimento Integrado do Norte 

do Parque das Baleias (P-58) e Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – 

Pós-sal (FPSO Genérico), a PETROBRAS utilizará, tanto na fase de instalação 

como na fase de operação, tecnologia totalmente conhecida e dominada, fruto de 

ampla experiência obtida em concessões voltadas para produção de petróleo e 

gás natural em áreas offshore. 

As Unidades de Produção (UEP), a serem utilizadas na produção de 

hidrocarbonetos nos Campos objeto deste EIA/RIMA, serão dotadas de 
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equipamentos capazes de tratar os efluentes de forma a descartá-los em 

conformidade com as condições de enquadramento estabelecidas na legislação 

vigente. 

Ressalta-se também que serão executados durante a operação dos 

empreendimentos atividades de controle da poluição gerada (Projeto de Controle 

da Poluição), Educação Ambiental dos Trabalhadores, Plano de Emergência 

Individual, além da contínua gestão certificada da UO-ES (ISO-14.001 e OHSAS-

18.001) em assuntos de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança (QSMS). 

 

II.2.4  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
 
A) IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO  
 

A identificação da Unidade Estacionária de Produção (UEP) do Projeto de 

Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal, bem como os 

certificados solicitados neste item serão apresentados no Estudo para LI e LO 

pertinente.  

As informações referentes ao Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte 

do Parque das Baleias são apresentadas a seguir.  

Durante o Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias nos 

Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Ana e Baleia Azul a 

produção será realizada por uma UEP do tipo FPSO denominada P-58, que 

corresponde a uma unidade Flutuante de Produção, Estocagem e Transferência 

de Petróleo. 

Os registros legais pertinentes – Certificado Internacional de Prevenção de 

Poluição por Hidrocarbonetos, Certificado Internacional de Prevenção de Poluição 

por Efluentes Sanitários, Certificado de Equipamentos de Segurança e o 

Certificado de Conformidade emitido pela Marinha do Brasil – estão sendo 

providenciados. Ressalta-se que as cópias dos referidos certificados serão 

encaminhados ao IBAMA assim que forem obtidos.  

 

 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Pág. 
41/ 189 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

B) DESCRIÇÃO GERAL DE CADA UNIDADE  
 

Este item apresenta uma descrição sucinta da Unidade de Produção do 

Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal, sendo que o 

detalhamento da mesma será apresentado no Estudo para LI e LO. 

Neste EIA/RIMA são apresentadas as informações completas referentes ao 

FPSO P-58, UEP do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque 

das Baleias. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BALEIA AZUL 
 

O sistema de produção proposto para o Projeto de Desenvolvimento da 

Produção de Baleia Azul é representado por unidade estacionária de produção 

(UEP) do tipo FPSO, capaz de produzir, armazenar e transferir o óleo 

armazenado.  

Esta UEP terá capacidade de processar e tratar 80.000 bbl/d de líquido com o 

máximo de óleo de 60.000 bbl/d, compressão de 0,5 MM m³/d de gás e 

estocagem de 36.500 m3 de óleo. Seguindo o modelo de outras UEP habitadas, 

estão previstas facilidades como salas de recreação (sala de jogos, academia, 

sala de televisão, cinema), cozinha industrial, auditório, sala de refeições, 

despensa para mantimentos, lavanderia, enfermaria, paióis de mantimentos, 

câmaras frigoríficas, cabines telefônicas, sala de telecomunicações, sala de 

controle e painéis. 

A unidade possuirá ainda ponte (sala) de comando, vestiário, banheiros, 

oficinas, sala de baterias e sistema de no break, almoxarifados, gerador de 

emergência, sistema de gás inerte, ventilação da casa de máquinas, bote de 

resgate, sala de CO2, turbo compressores, módulo de utilidades (água de 

resfriamento e aquecimento), áreas de movimentação de cargas, guindastes e 

baleeiras. 

Apresenta-se abaixo uma listagem contendo os alguns equipamentos da UEP: 

• Diesel – Geradores principais; 

• Diesel – Gerador de Emergência; 

• Heliponto; 
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• Guindastes para manuseio de carga; 

• Lavanderia; 

• Enfermaria; 

• Flare. 

O escoamento deste óleo se dará por meio de navios aliviadores para 

terminais da PETROBRAS localizados em terra e o gás produzido será em parte 

consumido na operação da UEP, sendo o restante enviado por meio de um duto 

até a UEP mais próxima, ainda a ser definida.  
 

 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 

Para a atividade de produção nos campos situados ao Norte do Parque das 

Baleias, a Unidade Estacionária de Produção (UEP) a ser utilizada é do tipo 

FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), que é uma unidade 

flutuante de produção, armazenagem e transferência de petróleo. 

O FPSO P-58 será uma unidade de produção, convertida a partir de um 

navio petroleiro tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), no qual serão instaladas 

facilidades de produção. Sobre o convés principal deste FPSO está prevista a 

montagem da estrutura que suporta todos os equipamentos da planta de 

processo. Os equipamentos previstos a serem montados nesta estrutura são os 

seguintes: 

• Módulo de manifold ;  

• Módulo de geração de energia elétrica;  

• Sala de distribuição de energia para os equipamentos - LER;  

• Módulo de injeção química, estocagem e utilidades;  

• Módulo de tratamento de água do mar - SRU;  

• Módulo do Sistema de Injeção de água; 

• Módulo de compressão de gás – equipamentos rotativos e auxiliares;  

• Módulo de desidratação do gás; 

• Módulo de Amina (retenção de CO2 e H2S); 

• Módulo do compressor booster;  

• Módulo composto por dois vasos do sistema do Flare Fechado e de flare;  
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• Módulo dos separadores de produção óleo; 

• Módulo dos separadores de produção gás; 

• Torre de Flare;  

• Sistemas navais de uso geral;  

• Pipe rack;  

• Áreas de recebimento de carga (laydown areas);  

• Varanda dos risers (chegada dos poços e gasoduto);  

• Módulo de medição fiscal; 

• Laboratório; 

• Módulo de Acomodações e 

• Torre de comunicação. 

 

No convés serão instalados ainda guindastes principais de manuseio de 

cargas gerais e guindastes auxiliares. A Unidade será dotada de diversos meios 

de movimentação de carga que possibilitarão a adequada manutenção em todas 

as áreas do FPSO.  Esses meios são basicamente os descritos a seguir: 

• Guindastes: Serão instalados dois guindastes no lado boreste do FPSO, 

que permitirão a carga e descarga de peças, produtos químicos, 

conteineres e demais itens; 

• Trolleys: Serão instalados trolleys: um será instalado na Planta de 

Processo que percorrerá o corredor central, visando transportar as cargas 

até os guindastes. Os trolleys serão instalados no convés do FPSO, 

visando transportar cargas entre o guindaste de ré até a parte traseira do 

FPSO atendendo ao casario, praça de máquinas, casa de bombas e região 

do heliponto; 

• Talhas e monovias: Serão instaladas em diversas áreas internas e 

externas do FPSO visando transportar cargas nas seguintes áreas: casa 

de bombas, praça de máquinas incluindo seus diversos níveis e 

compartimentos, sala do gerador de emergência, paiol de vante, etc. 

 
Acomodações  

O navio contará com uma acomodação com capacidade para 110 pessoas 

e infra-estrutura básica para habitação: água potável, água quente, ar 
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condicionado, sistema de esgoto e iluminação elétrica. As acomodações serão 

distribuídas em cinco níveis comunicados interna e externamente por escadas. 

Cada piso contará com rotas de fuga de emergência pelas laterais. O sistema de 

salvatagem será projetado para atender 160 passageiros por bordo, distribuídos 

em baleeiras para 80 passageiros, duas para cada bordo do navio. Balsas 

infláveis com a mesma capacidade da salvatagem serão instaladas próximo às 

baleeiras e um barco de resgate com capacidade para seis pessoas completará o 

sistema de salvatagem da embarcação. 

 

• Primeiro Piso (Upper deck): Neste nível, o mais baixo, serão instaladas 

as dispensas de alimentos, a câmara frigorífica, a lavanderia, o vestiário, 

além de uma oficina de manutenção, uma academia de ginásticas e uma 

sala de painéis de TELECOM; 

• Segundo Piso (Deck A): Contará com Biblioteca, Enfermaria. O refeitório 

principal será localizado neste piso, bem como a cozinha;  

• Terceiro Piso (Deck B): Piso destinado aos Escritórios da plataforma, 

Sala de controle de Processo, Sala de TELECOM, Sala de Rádio e Sala de 

vídeo conferência. 

• Quarto Piso (Deck C): Este piso será destinado exclusivamente para 

cabines de duas e quatro pessoas, todas com banheiro; 

• Quinto Piso (Deck D): Este piso será destinado exclusivamente para 

cabines de duas e quatro pessoas, todas com banheiro; 

• Sexto Piso (Navigation Bridge Deck): Nível mais alto das acomodações 

será equipado com Cinema e Sala para Briefing, salas para descanso.  

 

A Tabela II.2.4-1 a seguir, apresenta de forma consolidada as características 

do FPSO P-58.  
 

Tabela II.2.4-1:Características do FPSO P-58. 
 

Convés 

Comprimento 330 m  

Boca 56 m 

Pontal 30 m 
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Altura do Queimador 83 m 

Altura do Heliponto 16,5 m 

Casco 

Calado Máximo 21 m  

Alojamento 110 pessoas 

Salvatagem 160 pessoas 

Tanques  

Carga 268.089 m³ 

Slop 13.304 m³ (em 2 tanques) 

Diesel 5.529 m³ (em 8 tanques) 

 

As informações detalhadas sobre os tanques de armazenamento do FPSO P-

58 encontra-se apresentados no Anexo II.2.4-1 - Capacity Plan (Incl Converted 

Tanks). 
 
 

 

B.1) Sistema de Produção 
  

Em termos gerais o sistema de produção proposto, consiste de uma unidade 

estacionária de produção (UEP) flutuante do tipo FPSO (Floating, Production, 

Storage and Offloading), com ancoragem do tipo spread mooring, que será 

ancorada numa lâmina d’água de 1.400 m. Essa UEP é denominada de FPSO P-

58, cuja finalidade é produzir, armazenar e transferir o petróleo armazenado.  

O FPSO P-58 foi projetado para uma capacidade de processamento e 

tratamento de até 180.000 bpd de óleo, 300.000 bpd de líquido e 6.000.000 m³/d 

de gás. A UEP será dotada de um sistema de tratamento e compressão, com 

capacidade de desidratar e adoçar (retirar o CO2 e H2S) até 6.000.000 m³/dia de 

gás, que após comprimido será utilizado para consumo interno (gás combustível 

para moto-geradores), elevação artificial dos poços (GLC) e o excedente será 

exportado para o Gasoduto Sul-Norte Capixaba para processamento final na 

Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), localizada no Município de 

Linhares-ES.  
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Como parte do sistema de produção 15 poços produtores serão 

interligados a UEP, sendo 8 poços do pré-sal e 7 poços do pós-sal. Dos poços do 

pré-sal, 03 serão satélites, isto é, interligados diretamente à plataforma, e 05 

serão interligados a 2 Manifolds Submarinos de Produção (MSP), de onde o óleo 

produzido seguirá diretamente para a UEP por meio de linhas flexíveis. Quanto 

aos poços do pós-sal, ambos serão satélites (ver Anexo II.2.1-1) 

Ainda como parte do sistema de produção serão interligados à UEP 09 poços 

injetores de água, sendo 06 no pré-sal e 03 poços do pós-sal. Os poços injetores 

INJ-X, INJ-Z, INJ-V, INJPS-E e INJPS-A serão satélites e as interligações desses 

ao FPSO serão através de bundles, compostos por uma linha de injeção de água 

e um umbilical eletro-hidráulico. Já os pares de poços injetores INJPS-F e INJPS-

D e INJPS-C e INJPS-B estarão interligados à UEP segundo layout em Piggy-

Back. 

Em relação às facilidades e equipamentos disponíveis na UEP o projeto 

prevê a instalação de um sistema de tratamento e injeção de água do mar para 

fins de manutenção da pressão estática dos reservatórios. Esse sistema terá 

capacidade para 57.500 m³/d e consiste de bombas de captação de água do mar, 

sistema de desaeração a vácuo, sistema de remoção de sulfatos (SRU), e 

bombas de injeção da água.  

O Sistema de tratamento da água produzida terá capacidade de 43.000 

m³/d e será dotada de baterias de hidrociclones e flotadores para enquadrar a 

especificação da água (TOG) aos requisitos da legislação vigente, antes do 

descarte final no mar. 

 

 

B.2) Sistema de separação e tratamento de óleo  
 

O sistema de processamento primário de óleo produzido consiste de um 

separador horizontal bifásico de alta pressão (1x100%), um separador horizontal 

bifásico de baixa pressão (1x100%), dois tanques de decantação (2x100%), 

contendo duas bombas de captação de óleo (2x50%) e duas bombas de captação 

de água produzida para cada tanque de decantação; dois Trocadores de óleo 

(óleo/óleo, 2x50%), dois aquecedores de óleo (óleo/água quente, 2x50%), um 
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pré-tratador eletrostático (1x100%), um tratador eletrostático de óleo (1x100%) e 

um resfriador de óleo produzido (1x100%). 

Os fluidos (hidrocarbonetos e água produzida) produzidos pelos poços e 

coletados por dutos flexíveis até o FPSO P-58, ao chegar à superfície na unidade, 

passam por uma válvula choke para redução de pressão/controle de vazão e 

seguem para o separador de alta pressão. Neste separador se realiza a primeira 

separação gás/líquido. 

O líquido (óleo e água) separado do gás fluirá do separador de alta pressão 

para o separador de baixa pressão, onde ocorre uma nova separação gás/líquido  

O gás separado no separador de alta pressão é enviado para o sistema de 

compressão principal (3x33%) e o gás separado no separador de baixa pressão é 

enviado para o compressor booster (1x100%) que comprime o gás para sucção 

dos compressores principais. 

A fração líquida separada no separador de baixa é enviada para os tanques 

de decantação (SETTLING FWD e AFT com capacidade de 21.469 e 25.047 m3 

respectivamente)2, porém na condição operacional os mesmos trabalharão com 

capacidades de 15.312 e 17.865 m3. Nos tanques de decantação ocorre a 

separação de grande parte da água (água livre) do óleo. O óleo, ainda 

emulsionado com água, tem seu nível controlado no tanque de decantação e é 

captado e bombeado para o sistema de aquecimento, composto por 

Trocadores/aquecedores de óleo para enquadrá-lo na temperatura de tratamento. 

Após aquecimento, o óleo emulsionado com água segue para o sistema de 

desidratação, que será realizada em dois estágios: um pré-tratador eletrostático e 

um tratador eletrostático ou dessalgadora. O óleo tratado é resfriado e medido e 

em seguida armazenados nos tanques de carga do FPSO. 

 A água separada no tanque de decantação tem seu nível controlado e é 

captada e bombeada para o sistema de tratamento de água para descarte. A 

água separada no pré-tratador e no tratador eletrostático, é enviada para o 

separador de baixa pressão. O gás remanescente do tanque de decantação é 

enviado para o separador de baixa pressão, através de edutor. 

A Figura II.2.4-1 apresenta um fluxograma da planta de tratamento de óleo. 

 

                                                 
2 Ver Anexo II.2.4 -1 - Capacity Plan (Incl Converted Tanks) 
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        Figura II.2.4-1: Fluxograma do sistema de tratamento de óleo
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B.3) Sistema de separação do gás  
 

Gás de baixa pressão 

O gás separado no separador de baixa pressão é escoado para um resfriador 

e em seguida para um vaso depurador onde frações de condensado são 

removidas e drenadas antes de entrar na sucção do compressor booster. O gás 

comprimido é escoado para sucção do sistema de compressão principal. 

O condensado separado no depurador tem seu nível controlado e é enviado 

por diferencial de pressão para entrada do tanque de decantação. 

 

Gás de alta pressão 

O gás separado no separador de alta pressão é escoado para um resfriador e 

em seguida para um vaso depurador onde frações de condensado são retidas e 

drenadas para o separador de baixa pressão; o gás depurado será escoado para 

sucção dos compressores principais. A Figura II.2.4-2 apresenta um fluxograma 

do sistema de separação de gás. 
 

 
Figura II.2.4-2: Fluxograma do sistema de separação de gás. 
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B.4) Sistema de compressão, adoçamento e desidratação do gás  
 

O objetivo do sistema de compressão de gás é elevar a pressão do gás 

separado para ser utilizado como gas lift, que é um método de elevação artificial 

de líquidos do poço até a UEP, e como gás combustível para ser utilizado nas 

turbinas dos geradores de energia elétrica. O excedente do gás produzido será 

exportado por gasoduto. 

O sistema de compressão consiste de: 

- Compressor booster; 

- Compressor principal. 

A função do compressor booster é recuperar o gás do separador de baixa 

pressão elevando a sua pressão até a pressão de sucção dos compressores 

principais (ver figura II.2.4-2) 

O gás proveniente do separador de alta pressão e o gás comprimido no 

compressor booster, após passar por um vaso depurador, é escoado para os 

estágios dos compressores principais, que são do tipo centrífugo de 3 estágios, 

acionados por motores elétricos. Em cada estágio de compressão o gás passa 

por trocadores de calor e depuradores com intuito de retenção e drenagem de 

frações pesadas. 

Após passar pelo segundo estágio de compressão o gás escoa por uma 

unidade de adoçamento, que tem por finalidade remover ou minimizar a 

concentração dos contaminantes de gás carbônico e gás sulfídrico (CO2 e H2S) 

do gás natural, que podem aumentar a taxa de corrosão das tubulações e 

equipamentos. Para isso será utilizado uma Unidade de Amina. Após o gás ser 

processado na Unidade de Amina o mesmo será desidratado, na Unidade de 

TEG, de modo que o ponto de orvalho fique menor que -15 ºC, para se evitar a 

formação de hidrato no sistema de injeção de gás (gas lift) e no duto de 

exportação de gás. 

A unidade de remoção de CO2 e H2S utiliza a Amina (Misturas de aminas: 

MEA/DEA – Monoetanolamina e Dietanolamina) para fazer a adsorção dos 

contaminantes contidos no gás, através do contato Amina x Gás na torre 

contactora. A amina com CO2 e H2S contidos é regenerada numa torre de 

regeneração sendo os contaminantes separados e ventilados para a atmosfera. 
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A unidade de desidratação utiliza o tri-etileno glicol (TEG) para fazer a 

adsorção da água contida no gás através do contato entre o gás e o TEG na torre 

contactora. O TEG e a água são separados por aquecimento. O TEG é 

regenerado numa torre específica e a água liberada para atmosfera. Parte do gás 

adoçado e desidratado é direcionado para a Unidade de gás Combustível e o 

restante, retorna para a sucção do terceiro estágio de compressão, sendo 

comprimido até a pressão final de operação, para ser utilizado como gas lift e o 

excedente destinado para o gasoduto de exportação.  
 

 A Figura II.2.4-3 apresenta um fluxograma do sistema de compressão, 

adoçamento e desidratação do gás. 
 

 

 
Figura II.2.4-3: Fluxograma da compressão e desidratação do gás. 
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B.5) Sistema de tocha de alta e de baixa pressão   
 
O objetivo do sistema de tocha é fornecer meios para descartar de forma 

segura o gás e o líquido provenientes do alívio da planta de processo. O sistema 

tem dois níveis de pressão de descarte: alta pressão e baixa pressão. 

O sistema de tocha de alta pressão também dispõe de um sub-sistema para 

descartar gás a baixas temperaturas. 

O gás coletado nos sistemas de tocha de alta e de baixa é enviado para os 

vasos de tocha bifásicos de alta e de baixa pressão respectivamente, onde 

ocorrerá a separação entre o líquido (condensado) e o gás. O gás de alta e de 

baixa será encaminhado para um sistema de Recuperação de Gás (Flare 

Fechado), onde será recomprimido por um sistema de compressão booster para a 

sucção do sistema de compressão principal da plataforma e no caso de 

emergências será enviado para o queimador. O líquido coletado e retido nos 

vasos de alta e baixa será drenado para o tanque de decantação. O Flare 

Fechado permitirá que a plataforma não queime continuamente o gás excedente 

do processamento, inclusive do piloto, recuperando o mesmo e minimizando a 

emissão de poluentes para a atmosfera. A Figura II.2.4-4 apresenta um 

fluxograma do sistema de tocha de alta e de baixa pressão e do Flare Fechado 

(Recuperador de Gás). 
 

 
Figura II.2.4-4: Fluxograma do sistema de tocha de alta e de baixa pressão, com sistema 
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de recuperação de gás (Flare Fechado). 

 
B.6) Sistema de Tratamento de água Produzida    
 

Toda água produzida separada do petróleo nos sistemas e sub-sistemas do 

FPSO será tratada, com objetivo de reduzir o teor de óleo residual para níveis que 

atendam à legislação ambiental vigente, possibilitando desta forma seu descarte 

para o mar. 

O sistema possui capacidade para tratar e descartar para o mar até 43.000 

m³/dia de água produzida. A água separada na planta de processo seguirá com 

uma concentração de até 1.000 ppm de óleo e graxa e temperatura de 56oC, para 

os hidrociclones. Antes de entrar nos hidrociclones, será injetada na corrente de 

água oleosa o polieletrólito, que facilita a separação do óleo da água, pela 

aglutinação de pequenas partículas de óleo, a uma taxa que poderá alcançar até 

60 ppm do produto ativo. Nos hidrociclones ocorrerá a primeira separação física 

do óleo e da água, sendo o óleo encaminhado para a planta de processo (tanque 

de decantação) e a água encaminhada para os flotadores a gás, onde sofrerá 

uma segunda separação, completando o processo de tratamento. Após esta 

separação, o óleo remanescente será enviado para a planta de processo (tanque 

de decantação), e a água produzida direcionada para ser descartada no mar. 

O teor de óleo e graxa será monitorado por um analisador “online”, com 

indicação e alarme na sala de controle central do navio. Caso ocorra um 

descontrole na qualidade da água descartada, a lógica integrada ao sistema de 

controle promoverá o alinhamento do fluxo de água para um tanque específico do 

navio, slop tank, preparado para receber água produzida fora de especificação, 

fechando automaticamente a válvula de descarte de água para o mar. O slop tank 

possui capacidade para armazenar até 6.652 m3. Posteriormente, a água 

estocada no tanque será bombeada para o sistema de tratamento de água, 

submetendo o inventário novamente ao tratamento, antes de ser descartada para 

o mar. A Figura II.2.4-5 apresenta o fluxograma do Sistema de Tratamento de 

água produzida. 
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Figura II.2.4-5: Fluxograma do sistema de Tratamento de água Produzida. 

 
 
 
B.7) Sistema de gás combustível de alta e de baixa pressão   

 

Parte do gás produzido na Unidade é destinado para o consumo interno em 

forma de gás combustível para alimentar os geradores de energia, e outros 

consumidores na planta de processo, tais como: flotação do sistema de 

tratamento de água produzida, aquecedor de glicol como gás injetado para liberar 

o vapor de água adsorvido pelo tri-etileno glicol, entre outros. A unidade de gás 

combustível normalmente é alimentada a partir da descarga do segundo estágio 

da compressão principal, após ser desidratado na unidade de desidratação de 

gás.  

O gás proveniente da unidade de desidratação passa pelo depurador de gás 

combustível para remoção de frações de líquido (condensado), sendo depois 

superaquecido. 

Parte do gás superaquecido tem a sua pressão reduzida parcialmente e é 

enviado para os consumidores de alta pressão. Outra parte tem sua pressão 

reduzida a patamares menores, através de válvulas de controle de pressão e é 

enviada para os consumidores de baixa pressão. O condensado separado no 

depurador é drenado sob controle de nível para o separador de alta pressão da 

planta de processo.  
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A Figura II.2.4-6 apresenta um fluxograma mostrando o processo na planta 

de gás combustível na unidade. 

 
Figura II.2.4-6: Fluxograma do sistema de gás combustível de alta e de baixa pressão. 

 
 
B.8) Sistema de Injeção de Água Dessulfatada  

 

O índice de recuperação de óleo dos reservatórios depende, entre muitos 

outros fatores, da manutenção da pressão interna do reservatório produtor. Essa 

pressão tende a diminuir à medida que o petróleo e água são retirados da rocha 

reservatório para a superfície. Uma das técnicas empregadas para garantir a 

estabilização dessa pressão, ou minimizar a queda da mesma, consiste na 

injeção de água no aqüífero do reservatório, a partir de poços injetores de água, 

perfurados em pontos estratégicos do reservatório. 

 A P-58 contará inicialmente com nove poços injetores de água, poderão 

injetar diariamente um volume de até 57.500 m3 de água, o suficiente para 

garantir a estabilização da pressão do reservatório durante o período de 

explotação do campo. A água de injeção será captada no mar e será dessulfatada 

no FPSO. 

A água a ser injetada proveniente da captação do mar, será filtrada para 

evitar a obstrução dos poros e canalizações da rocha reservatório e, 

conseqüentemente, perda de injetividade dos poços. Depois passará por uma 

unidade de remoção de sulfatos, de forma a garantir uma concentração de 

sulfatos abaixo de 55 ppm. Isso se faz necessário para evitar a proliferação de 

bactérias sulfato redutoras, presentes naturalmente no reservatório e 



Pág. 
56 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

responsáveis pela produção de ácido sulfídrico (H2S), elemento não desejável na 

planta de processo. O processo de remoção de sulfatos é feito através de dois 

conjuntos de membranas poliméricas, onde 25% do fluxo total é descartado para 

o mar, como rejeito (concentrado) do processo de permeação. Após passar pelo 

processo de dessulfatação, a água é encaminhada para uma torre de desaeração 

a vácuo, para retirada de oxigênio livre, preservando assim as tubulações e 

equipamentos do processo corrosivo. 

Produtos químicos como biocida, inibidores de incrustação, seqüestrante de 

oxigênio são injetados em diferentes pontos do sistema de tratamento da água de 

injeção dessulfatada, com a finalidade de evitar incrustações, proliferação de 

colônias de bactérias anaeróbicas e auxiliar na remoção de oxigênio livre e 

gotículas de óleo emulsionadas na água. Após tratamento a água será bombeada 

em dois estágios, até alcançar a pressão necessária para iniciar a injeção no 

reservatório, através dos poços de injeção. Cada poço possuirá válvulas 

reguladoras de vazão e medição de forma a permitir o controle do volume injetado 

em cada poço. A Figura II.2.4-7 à seguir apresenta o fluxograma do Sistema de 

Injeção de Água Dessulfatada. 

 

 
Figura II.2.4-7: Fluxograma do sistema e Injeção de Água Dessulfatada.  
 

 

B.9) Sistema de Injeção Química  

 

O sistema de injeção química inclui facilidades para injeção de diferentes 

produtos em diferentes pontos da planta de processo e nas instalações 

submarinas. O sistema compreende uma área para abastecimento e outra para 

estocagem e injeção. Os produtos químicos serão recebidos no navio, na área 

destinada à movimentação de carga, em vasilhames plásticos, tambores e 
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tanques lacrados, dependendo do tipo e quantidade necessária. Em seguida 

serão transferidos para os tanques de estocagem apropriados para armazenagem 

individual, com capacidade para até 7 (sete) dias de consumo normal do Navio. O 

processo de abastecimento dos tanques de estocagem poderá ser feito por 

gravidade ou com o uso de bombas pneumáticas e mangueiras e linhas 

apropriadas. A injeção dos produtos poderá ser feita de forma contínua ou não.  

De acordo com a finalidade de cada produto, bombas de deslocamento 

positivo, acionadas por motores elétricos ou a ar, serão responsáveis por 

promover a injeção dos produtos nas vazões e pressões requeridas, sendo 

encaminhados por tubulações dedicadas até pontos previamente estabelecidos. A 

dosagem é feita através de válvulas reguladoras que permitem manter a vazão de 

injeção ótima de cada produto. Os tanques e bombas são instalados em módulos 

com contenção de líquido. Os drenos desses módulos são encaminhados para o 

tanque de resíduos líquidos do navio (Slop). Os principais produtos químicos a 

serem injetados são descritos a seguir, sendo suas Fichas de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) apresentadas no Anexo II.2-4-2 

 

Injeção submarina 
 

• Etanol - Utilizado para inibir a formação de hidratos em dutos de gás 

(gasoduto de exportação e linhas de serviço para gas lift), nas cabeças dos 

poços (ANM - Árvore de Natal Molhada) e nos Manifolds Submarinos de 

Produção (MSP) para prevenção contra hidrato durante as operações de 

abertura de poço e intervenção com sonda. A capacidade de 

armazenamento a bordo é de 48,2 m3. O consumo pode ser contínuo nas 

linhas de gás, caso a unidade de desidratação de gás apresente baixa 

eficiência, ou por batelada na ANM dos poços ou MSP. O volume 

consumido em cada operação irá variar caso a caso, dependendo das 

condições operacionais e finalidade da aplicação. Em condições normais 

de operação não será feito uso da injeção de etanol.  

• Inibidor de Incrustação (óleo) - Este produto será utilizado de forma 

contínua nos poços do pré-sal, que será injetado dentro dos poços, a uma 
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taxa de 100ppm de água produzida, próximo ao reservatório produtor. O 

produto será armazenado em tanque com capacidade para 9 m3. 

• Sequestrante de H2S – Este produto será utilizado de forma eventual, nos 

poços do pré-sal, em condição de parada da unidade de Amina. Será 

injetado nos poços (ANM) e topside, sendo armazenado em tanque com 

capacidade de 10,7 m3. 

• Xileno – Será utilizado como solvente para limpeza das BCSS por ocasião 

de intervenção nos poços. Este produto será armazenado num tanque com 

capacidade de 24 m3. Alternativamente o uso de Butil Glicol poderá ser 

considerado para este fim. 

• Inibidor de Asfaltenos – Será utilizado para inibir a formação de depósitos 

de asfaltenos nos poços em produção; a sua dosagem será contínua em 

uma taxa de 100 à 300 ppm. O produto será armazenado num tanque com 

capacidade de 50 m3.  

• Desemulsificante - Este produto compreende uma mistura de compostos 

aromáticos (hidrocarbonetos aromáticos), utilizado para facilitar a 

separação óleo/água no processo. Será utilizado continuamente e 

unicamente nos poços de pós-sal com uma taxa de injeção de 100 até 300 

ppm, durante toda a fase de produção de água do campo. A capacidade de 

armazenamento será de 2 tanques de 39 m3 cada. A injeção preferencial 

será feita na cabeça dos poços (ANM) podendo também ser feita no coletor 

de produção e teste, localizado na planta de processo do navio. 

 

• Injeção no Reservatório (Squeeze) 
A operação de squeeze de ácido, ou acidificação, é realizada com barco de 

apoio para preparo dos fluidos e injeção dos produtos químicos no reservatório. A 

sequência da operação de squeeze e produtos utilizados são os seguintes: 

 

 Pré-flush (pré-estimulação): trata-se de uma mistura de solventes que 

têm por objetivo remover parte do óleo da rocha reservatório 

disponibilizando maior área superficial para reagir com o ácido. Os 

fluidos utilizados são Xileno, Diesel e ButilGlicol. 
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 Tratamento Principal: é feito com a injeção Ácido Fórmico a 10%. No 

tratamento principal também são utilizados aditivos tais como 

sequestrante de ferro (Ferrotrol), desestabilizador de emulsão (Breaker 

AC-30%), inibidor de corrosão e incrustação (MSAII, Cl-34), inibidor de 

parafina (Paravan-25XLB), desemulsificante (NE-19LB), etc. 

 Deslocamento: trata-se da injeção de Diesel, utilizado para prevenir 

hidratos durante o fechamento do poço. 

 

  Logo após o bombeamento dos fluidos o poço é fechado e o ácido é 

mantido em contato com a rocha reservatório (soaking). O tempo de fechamento 

do poço varia de acordo com o volume de ácido utilizado (entre 1 e 12 horas). O 

poço deve ficar fechado tempo suficiente para que o ácido seja neutralizado na 

formação. O poço não poderá ser aberto antes deste período, para a solubilização 

de incrustações carbonáticas que possam estar nestas localidades. Após o 

período de fechamento o poço é aberto normalmente para produção. Geralmente 

o pH de retorno da solução neutralizada está em torno de 5,5 a 6,0, que é o pH da 

água de formação. 

 

Injeção na Planta de Processo  
 

• Inibidor de espuma (Anti-espumante) - Este produto compreende uma 

solução de óleo de silicone com viscosidade de 12500 cSt em querosene, 

numa proporção de 1:3 e é utilizado para evitar a formação de espuma nos 

vasos separadores do processo. O ponto de injeção será feito no coletor de 

produção e teste, com a taxa de injeção podendo variar de 5 – 60 ppm. O 

armazenamento será feito em tanque de 18,4 m3 deste produto. 

• Polieletrólito - Este produto é um agente floculante a ser adicionado à 

água produzida para facilitar a separação do óleo, no sistema de 

tratamento de água produzida. Serão armazenados em média 10 m3 deste 

produto, de modo a permitir sete dias de consumo. 

• Inibidor de Corrosão (Gás) - Esse produto, constituído de sais 

inorgânicos em solução aquosa, será injetado continuamente na corrente 

de gás de exportação, para prevenir o processo de corrosão nas paredes 
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internas do duto de exportação. A dosagem de injeção será em torno de 

1,0 l/MMscf/h (litro por milhão de pé cúbico por hora) e a capacidade de 

estocagem de 1,4 m3. 

• Inibidor de Corrosão (Óleo) - Utilizado para prevenir o processo de 

corrosão nas paredes internas das tubulações que conduzem óleo. A 

dosagem de injeção será em torno de 200 litros/hora e a capacidade de 

estocagem de 11,3 m3. 

• Inibidor de Incrustação (Água Produzida) - Este produto será utilizado 

de forma contínua nas linhas de água produzida, a partir dos vasos 

separadores e a uma taxa de até 100 ppm, para prevenir a formação de 

incrustação por carbonato de cálcio e/ou sulfato de bário nas linhas, pela 

mistura de águas do pós-al e de pré-sal. O produto será armazenado em 

tanque com capacidade para 20,4 m3. 

 

 
Injeção no Sistema de Água de Injeção 
 

• Seqüestrante de oxigênio - Produto composto de metabissulfito de sódio 

será injetado continuamente na água de injeção a uma taxa entre 5 e 200 

ppm, dependendo da eficiência operacional da torre desaeradora. O 

produto será armazenado em tanque adequado com capacidade máxima 

de 10,3 m3. 

• Biocida 1 - Sal quaternário de amônio em solução aquosa é injetado 

continuamente, a uma taxa de até 100 ppm, com a finalidade de controlar a 

proliferação de bactérias (sulfato redutoras, anaeróbicas heterotróficas) do 

sistema de injeção, após a unidade de remoção de sulfatos (URS), até o 

reservatório. O produto será armazenado em tanque adequado com 

capacidade máxima de 36 m3. 

• Biocida 2 - Produto composto de THPS (sulfato de tetra-kis-hidroximetil) 

Fosfônico (2:1) é injetado por batelada durante uma hora, duas vezes por 

semana, em uma concentração que pode variar de 100 a 1000 ppm. Este 

procedimento de choque é aplicado para remover as colônias de bactérias 

que estiverem aderidas nas paredes internas das tubulações e 
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equipamentos do sistema de água de injeção, após a unidade de remoção 

de sulfatos (URS). O produto será armazenado em tanque adequado com 

capacidade máxima de 29,7 m3. 

• Biocida 3 - Produto composto de 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamida 

(ingrediente ativo), e será injetado por batelada semanalmente na entrada 

da unidade de remoção de sulfatos, com a finalidade de proteger as 

membranas. A taxa de injeção pode ser de 120 a 240 litros por cada 

batelada. O volume a ser estocado no FPSO será de 3 m3. 

• Inibidor de incrustação (Planta de injeção de água e URS) - Produto 

composto de polivinilsulfonato em base aquosa. Será injetado 

continuamente antes do sistema de desaeração e após a URS, com uma 

taxa de até 30 litros/hora, para prevenir a incrustação de sulfatos nas 

paredes internas das linhas. O tanque de armazenamento possui a 

capacidade de 10 m3. 

• Inibidor de incrustação (água de injeção Poço) - Produto composto de 

polivinilsulfonato em base aquosa. Será injetado continuamente antes da 

desaeração e após a URS, com uma taxa de até 30 litros/hora, para 

prevenir a incrustação de sulfatos nas paredes internas das linhas. O 

tanque de armazenamento possui a capacidade de 25,1 m3. 

• Seqüestrante de cloro (URS) - Produto composto de sais de sulfito usado 

para proteger as membranas da unidade de remoção de sulfato, do cloro 

presente na água captada do mar. A injeção é contínua e a uma taxa de 

até 5 ppm. A capacidade do tanque de armazenamento é de 10 m3. 
 

 
B.10) Sistema de Drenagem 
 

O sistema de drenagem do FPSO P-58 tem como objetivo coletar e 

transportar de forma segura, para um tanque adequado, dreno de líquido oleoso 

da planta de processo, produtos químicos do sistema de injeção química, água do 

sistema de dilúvio ou chuva, seja em condição normal de operação ou devido a 

vazamentos ocasionais, levando em consideração a proteção das pessoas, meio 

ambiente e equipamentos. 
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O sistema de drenagem compreende uma malha de linhas que interliga todas 

as áreas do processo do navio para dois tanques dedicados da embarcação3, 

chamados de slop tank, ambos com capacidade de 6.652 m3. 

A malha de drenagem é divida em duas partes, baseadas na filosofia de 

separação de áreas com presença de hidrocarbonetos (Classificadas) e de áreas 

não apresentam hidrocarbonetos (Não classificadas). Os líquidos oleosos e 

produtos químicos são enviados para o tanque de drenagem denominado como 

tanque sujo (slop tank sujo), onde são armazenados temporariamente e 

posteriormente reenviados para o sistema de tratamento de água de produção. 

Os drenos provenientes das áreas não classificadas (sem presença de 

hidrocarbonetos e produtos químicos) são enviados para o tanque de drenagem 

limpo (slop tank limpo), onde sofrem uma segregação gravitacional para retirada 

de possíveis gotículas de óleo, sendo posteriormente descartado para o mar. O 

teor de óleo na água a ser descartada é monitorado por um analisador em linha 

do tipo UV (fluorescência por ultravioleta) e, caso não esteja especificada, 

permanecerá no tanque até que se alcance a qualidade necessária para se 

efetuar o descarte. 

Os pontos de drenagem na planta de processo são do tipo aberto, ou seja, 

entre o equipamento e a linha da malha de drenagem não existe uma interligação 

fechada. A drenagem é feita de forma assistida pelo operador, que promove a 

abertura controlada das válvulas de dreno dos equipamentos para o funil da 

tomada da linha do sistema de drenagem. Os equipamentos como vasos 

separadores, bomba de óleo, etc. possuem bandejas de contenção para reter o 

óleo proveniente de vazamentos fortuitos.  

As bandejas são dotadas de ralos com selo de água, que direcionam os 

fluidos depositados no piso para a malha de drenagem, evitando que os mesmos 

sejam dispersos ao redor dos equipamentos. Da mesma forma, os ralos das 

áreas não classificadas direcionam as águas de chuva e dilúvio para os tanques 

de drenagem limpo. 

As linhas do sistema de drenagem possuem selos de água em suas 

extremidades para evitar qualquer refluxo de líquido ou gás residual do tanque de 

drenagem para os pontos de drenagem. O sistema, por possuir a filosofia de 

                                                 
3 Ver Anexo II.2.4 -1 - Capacity Plan (Incl Converted Tanks) 
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drenagem aberta, é projetado de forma a garantir o perfeito escoamento dos 

fluídos por gravidade, a partir dos pontos de dreno espalhado pelo navio, até os 

tanques de drenagem (slop tank).  

 
 
B.11) Sistema de Geração de Energia Elétrica 
  

O Sistema de Geração de Energia Elétrica do FPSO P-58 será composto por 

3 fontes de geração, a saber: Geração Principal; Geração de Emergência; 

Geração Essencial. 

• Geração Principal - É composta de quatro (4) conjuntos geradores 

acionados por turbina do tipo dual-fuel (gás ou óleo diesel), operado 

prioritariamente com gás combustível, com capacidade individual de 

25.000 kW e tensão de 13,8 kV. 

• Geração de Emergência - É composta de um grupo gerador acionado por 

motor diesel, com capacidade de 1.800 kW e tensão de 460 Volts AC. 

Esse gerador fica parado em stand-by, porém em caso de falha da 

geração principal, o gerador de emergência parte automaticamente e 

alimenta as cargas de emergência da unidade.  

• Geração Essencial - É composta de um grupo gerador acionado por motor 

diesel, com capacidade de 1.800 kW e tensão de 460 Volts AC. Esse 

gerador fica parado em stand-by, sendo acionado manualmente para 

atender serviços auxiliares, cargas da embarcação e re-partida da 

geração principal, quando ocorrer falha dessas. 

 

Filosofia de Operação do Sistema Elétrico 
Os geradores principais operarão normalmente sincronizados e alimentando 

o Painel Principal.  Três geradores em paralelo alimentarão as cargas durante a 

operação e produção normal da unidade, sendo mantido o quarto gerador na 

condição de reserva stand-by. 

As cargas de baixa tensão (460 Volts) são divididas em painéis: 
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Painel de Cargas da Planta de Processo e Utilidades: alimentado pela 

geração principal através de dois transformadores, que reduzem a tensão de 13,8 

kV para 460 Volts. 

Painel de Cargas da Embarcação: alimentado pela geração principal através 

de dois transformadores, que reduzem a tensão de 13,8 kV para 460 Volts, 

alimentando também o sistema de iluminação da Unidade, através de 

transformadores de 460 V para 220 Volts. 

Painel de Cargas de Emergência: alimentado normalmente pela geração 

principal através do Painel de Cargas da Embarcação. Na falha da geração 

principal, o gerador de emergência parte automaticamente alimentando esse 

painel. Os principais sistemas atendidos por esse painel são: Iluminação de 

Emergência, Ventilação, UPS, Auxílio à Navegação, Combustível para os Turbo 

Geradores, Intercom e Rádio, Bombas de Incêndio para Acomodação e Heliponto 

e Ar Comprimido para Instrumentação. A Figura II.2.4-8 apresenta um fluxograma 

mostrando o sistema de geração de energia elétrica. 
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  Figura II.2.4-8: Fluxograma do sistema de geração de energia elétrica. 
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B.12) Sistema de água de Resfriamento 
 
O sistema de resfriamento compreende um circuito fechado de água industrial 

(doce), que refrigera diversos equipamentos no processo e instalações do navio. 

Este circuito fechado é resfriado pela água do mar, que é captada e bombeada 

para os trocadores de calor da planta de processo. Após resfriar a água do 

circuito fechado, a água salgada é descartada para o mar. 

O circuito fechado de água de resfriamento possui bombas para enviar a 

água para os trocadores de calor na planta de gás, para resfriar o gás aquecido 

da descarga dos três estágios dos compressores, resfriar o óleo lubrificante dos 

compressores, resfriar o petróleo produzido e tratado na planta de processo, 

antes de ser armazenado nos tanques de carga do navio e resfriar a água 

produzida que será descartada para o mar. A quantidade de água que passa 

pelos trocadores de calor dos consumidores é controlada por válvulas pilotadas 

automaticamente, de acordo com a necessidade. Por fim, o circuito fechado é 

mantido por um vaso de reposição pressurizado com Nitrogênio (N2), que serve 

como reservatório de sucção das bombas, completando o volume de água no 

circuito fechado em caso de eventuais perdas.  

A Figura II.2.4-9 apresenta o fluxograma mostrando o sistema de água de 

resfriamento. 

 

 
Figura II.2.4-9: Fluxograma do sistema de água de resfriamento. 
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B.13) Sistema de Ar para Instrumentação   
 

O ar comprimido pode ser usado como ar de instrumento para comandar a 

abertura e fechamento de válvulas de controle de pressão, nível, operar 

instrumentos de controle e monitoramento de diversos equipamentos e sensores 

da planta de processo e do navio, além da função de serviço, no acionamento de 

pequenas máquinas e pressurização interna de painéis elétricos. 

O sistema de ar para instrumentação compreende basicamente os processos 

de compressão do ar, filtragem, secagem e distribuição. Compressores dedicados 

e instalados na praça de máquinas do navio comprimem uma quantidade 

adequada de ar até a pressão requerida para diversos consumidores. Então, o ar 

comprimido é encaminhado para filtros com a finalidade de reter impurezas 

sólidas, evitando assim problemas de obstrução das linhas de alimentação e 

componentes internos mais sensíveis dos equipamentos. Após o processo de 

filtragem o ar comprimido é seco em desumidificadores, para evitar que a 

umidade excessiva do ar cause problemas de corrosão e formação de líquido nas 

linhas, prejudicando o funcionamento dos instrumentos e equipamentos. Após o 

tratamento, o ar é enviado para um vaso pulmão, responsável para manter a 

pressão do sistema constante e, a partir deste ponto, é distribuído para todos os 

diversos consumidores da planta de processo e navio.  A Figura II.2.4-10 

apresenta o fluxograma do sistema de ar de instrumentação. 

 

 
Figura II.2.4-10: Fluxograma do sistema de ar de instrumentação. 
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B.14) Sistema de Diesel  
 
O sistema de diesel do navio é constituído de duas estações de 

abastecimento, tanques de estocagem, sistema de purificação, tanques de diesel 

para consumo diário, sistema de diesel tratado e pressurizado, sistema de 

bombeio e distribuição. O diesel pode ser utilizado como forma alternativa de 

combustível para as turbinas de geração elétrica, geradores auxiliares e de 

emergência. Também é utilizado nas operações de limpeza das linhas 

submarinas de produção dos poços. 

O fornecimento de diesel é realizado por meio de barcos especializados que 

transportam o produto em seus tanques, de terra para o navio.  A transferência do 

diesel do barco de suprimento para os tanques de armazenamento do navio é 

feita através de mangote dedicado que interliga a estação de bombeio do barco 

supridor até a estação de recebimento de diesel do navio. A extremidade do 

mangote do lado do barco supridor é dotada com uma válvula de bloqueio que 

impede o derrame de diesel, no caso de desconexão da linha durante o bombeio 

ou ao término da operação. No sistema de recebimento do FPSO existe uma 

válvula de bloqueio manual que impede o retorno de diesel para o mangote. 

O diesel é estocado em oito tanques dedicados do navio4, que somam uma 

capacidade de armazenamento de 5.529 m3. O sistema de distribuição de diesel 

tratado possui bombas que mantém pressurizado com diesel as linhas por todo o 

tempo, de forma a fornecer combustível às turbinas de geração elétrica e aos 

moto-geradores de emergência e auxiliar, de forma secundária, sempre que for 

necessário.  

O diesel utilizado para limpeza das linhas de produção dos poços é retirado 

diretamente dos tanques de armazenamento do navio e bombeado para as linhas 

submarinas, onde posteriormente é recuperado na planta de processo, se 

misturando com a corrente de petróleo. Para esta aplicação não é necessário se 

fazer a purificação do diesel. 

 
 
 

                                                 
4 Ver Anexo II.2.4 -1 - Capacity Plan (Incl Converted Tanks) 
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B.15) Sistema de estocagem e transferência de óleo  

 

O sistema de estocagem da unidade FPSO P-58 é composto por 10 tanques 

de armazenamento5 que juntos possuem uma capacidade máxima de estocagem 

de 268.089 m3 de óleo (Tabela II.2.4-2).  

 
Tabela II.2.4-2: Capacidade máxima de estocagem dos  tanques.  

Descrição  Volume Disponível (m3) 

N1_COWTK.S  17.961 

N1_COWTK.P  17.961 

N3_COWTK.S  28.922 

N3_COWTK.P  28.922 

N5_COWTK.S  14.398 

N5_COWTK.P  14.398 

N1_COCTK.  31.115 

N2_COCTK.  39.360 

N5_COCTK.  35.782 

N6_COCTK.  39.270 
TOTAL  268.089 

 

O óleo já tratado é direcionado da planta de processo para uma tubulação 

instalada no convés do navio, que permite que o óleo seja direcionado para cada 

um dos 10 tanques listados acima, através da atuação remota de válvulas na sala 

de controle central. 

Os tanques de armazenamento serão permanentemente mantidos com gás 

inerte (CO2) de forma a assegurar a inexistência de atmosfera explosiva.  

A transferência do óleo do FPSO será efetuada para um navio aliviador por 

meio de até 3 bombas centrífugas que direcionam o óleo para as estações de 

transferência de proa e de popa. Dependendo da velocidade e direção do vento e 

da corrente marinha, a operação de transferência do óleo para o navio aliviador 

poderá ser realizada por uma das duas estações (proa ou popa).  

                                                 
5 Ver Anexo II.2.4 -1 - Capacity Plan (Incl Converted Tanks) 
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Cada estação de transferência é dotada de um mangote com diâmetro de 20 

polegadas, que será conectado ao navio aliviador para permitir a transferência do 

óleo. Esse mangote ficará armazenado num grande carretel enquanto não for 

iniciado o processo de conexão ao navio aliviador. Na extremidade do mangote 

existe uma válvula de segurança que garante o fechamento imediato em caso de 

desconexão indevida, evitando o vazamento do óleo para o mar. A Figura II.2.4-

11 a seguir apresenta uma operação de transferência de uma unidade tipo FPSO 

para um navio aliviador. 
 

 
Figura II.2.4-11: Vista área de uma operação de offloading de FPSO. 

 

A periodicidade da transferência de óleo do FPSO P-58 para os navios 

aliviadores deverá ser estabelecida de acordo com a quantidade de óleo 

produzida, podendo chegar a ser semanal durante o pico de produção. O tempo 

máximo previsto para cada operação de bombeio é de 24 horas. 
 
 
B.16) Sistema Escoamento de Gás   

 

O gás produzido na Unidade FPSO P-58 após ser comprimido e desidratado, 

terá uma parcela reinjetada nos poços, outra parcela alimentará a unidade de gás 

combustível para consumo interno e o excedente será exportado para terra 
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através de um gasoduto que interligará o FPSO à Unidade de Tratamento de Gás 

de Cacimbas (UTGC), localizada no Município de Linhares. 

O sistema de escoamento possuirá capacidade para escoar toda a oferta de 

gás excedente, podendo alcançar, no pico de produção, cerca de 6.000.000 

m3/dia. O escoamento será feito, a partir do FPSO, por uma linha flexível de 9,13 

polegadas de diâmetro e aproximadamente 10,8 km de comprimento até o PLEM 

Y do Gasoduto Norte-Sul Capixaba. A partir deste ponto o gás seguirá até a 

UTGC por um duto rígido.  

Essa configuração permitirá a importação de gás de outras Unidades para o 

FPSO, se necessário. Será instalada uma válvula de segurança (ESDV) no 

gasoduto flexível acionada hidraulicamente a partir do FPSO, a qual poderá ser 

usada para isolar o gasoduto do FPSO, em caso de emergência ou necessidade 

operacional.  

Resumidamente, o sistema de exportação será composto de: 

• Um riser flexível de 9,13 polegadas ligando a UEP à válvula ESDV-

Emergency Shutdown Valve; 

• Uma Válvula Submarina de Bloqueio (ESDV); 

• Um tramo flexível de flowline de 9,13 polegadas ligando a ESDV ao 

Pipeline End Manifold (PLEM Y) do Gasoduto Sul Norte Capixaba. 

O sistema de escoamento contará com facilidades para lançamento de 

dispositivos de limpeza no duto, constituídos de espuma de poliuretano de baixa e 

média densidade, chamados de “Pig”. Os Pigs serão lançados periodicamente 

para o MOP (Módulo de Operação de Pig) e destes para a UTGC. 

O sistema de monitoramento e de segurança do duto contará com sensores 

de pressão e estações de medições, no FPSO e na UTGC, de forma a manter o 

controle constante das variáveis de operação, possibilitando uma imediata 

intervenção no sistema de escoamento, caso ocorra alguma anormalidade. 
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C) DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL QUE EQUIPAM CADA UNIDADE 
 

As informações solicitadas neste item para a Unidade de Produção do Projeto 

de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal serão apresentadas 

no Estudo para LI e LO pertinente. 

Neste EIA/RIMA são apresentadas as informações referentes ao FPSO P-58, 

UEP do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. 

 

 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 
C.1) Sistema de posicionamento dinâmico e/ou ancoragem   

 

O Sistema de Ancoragem do FPSO P-58 foi projetado para manter o navio 

estável em posição fixa, atendendo às limitações de passeio da unidade mesmo 

em condições extremas de mar e com ocorrência simultânea do rompimento de 

uma linha de ancoragem. A finalidade maior deste sistema é prevenir danos aos 

risers de forma a minimizar riscos e/ou impactos ambientais e assegurar a 

continuidade operacional para a produção de petróleo. A limitação de passeio 

adotada para esta unidade corresponde a 10% da LDA para condições extremas 

e 15% para as mesmas condições, porém, com uma das linhas de ancoragem 

rompida. Considera-se que o sistema da maneira como foi concebido possui 

confiabilidade suficiente para não permitir que haja perda de posição ou 

aproamento. 

No projeto foi considerado um sistema Spread Mooring com vinte e duas (22) 

linhas de ancoragem em configuração semi taut-leg. A configuração proposta 

consiste na utilização de amarras e cabos de poliéster ancorados por estacas tipo 

torpedo. 
 
 
C.2) Sistema de conexão com as linhas de escoamento   
 

Referente às interligações das linhas de escoamento do sistema de produção 

vide Item G. 
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C.3) Sistema de segurança e sistemas de detecção, contenção e bloqueio de 
vazamentos (gás, óleo, diesel, etc)  
 
 O Sistema de Detecção de Incêndio e Gás cobre todo o FPSO P-58, 

monitorando continuamente todas as áreas onde possa ocorrer incêndio ou 

formação de mistura inflamável. Na ocorrência de qualquer um destes eventos o 

sistema inicia, automaticamente, uma série de procedimentos coordenados no 

intuito de mitigar os impactos, de forma a preservar a salvaguarda humana, do 

meio ambiente e dos equipamentos. 

O Sistema de Detecção de Incêndio e Gás, dependendo da severidade da 

ocorrência, inicia a operação automática das seguintes funções: alarmes do 

FPSO e Paradas de Emergência apropriadas através do sistema ESD 

(Emergency Shutdown). 

O FPSO é dividido em zonas de Incêndio e Gás. Estas zonas são partes 

essenciais da filosofia de resposta de incêndio, consistentes com os objetivos de 

detecção e proteção em todo o FPSO. O monitoramento de todos os detectores 

FGS (Fire and Gas System) é feito através da interface gráfica da estação de 

controle (Man Machine Interface - MMI), localizada na Sala de Controle Central 

(CCR). A informação FGS também é repetida na interface homem-máquina na 

Sala de Controle de Máquinas (ECR). O alarme geral sonoro PA/GA é acionado 

quando há a confirmação de gás ou incêndio. 

Os sensores de incêndio e gás podem ser desativados a partir da CCR 

durante a manutenção das instalações ou equipamentos, evitando parada 

inadvertida ou acionamento do alarme PA/GA devido às condições falsas de 

detecção de incêndio e gás. Caso o sensor não retorne à condição normal de 

operação após a manutenção, decorrido um tempo determinado, a inibição é 

cancelada automaticamente. O cancelamento automático é precedido de um 

anúncio visual e sonoro na estação de controle da CCR. 

 
Filosofia de Parada por Incêndio e Gás 

 

A detecção confirmada de incêndio e/ou de vazamento de gás em áreas de 

Processo e/ou Chegada dos Risers (Riser Balcony) tem como conseqüência o 
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acionamento de Parada de Emergência (Nível 2). A detecção de gás no invólucro 

de um turbogerador tem como conseqüência a parada somente do gerador 

associado. O Sistema de Detecção de Incêndio e Gás (Fire and Gas System - 

FGS) ativa a parada e o isolamento elétrico dos equipamentos, conforme a seguir. 

Isolamento Elétrico da Sala Local de Equipamentos (LER): Ocorre quando há 

a detecção de incêndio e/ou gás confirmado na sala de equipamentos, ocorrendo 

o fechamento dos registros de ventilação da sala local de equipamentos quando 

há detecção de 20% do limite inferior de explosividade de gás no sistema de 

ventilação e pressurização. 

 

Detecção de gás 

 

Devido ao carregamento contínuo de petróleo bruto proveniente da planta de 

processo, o gás dos tanques de carga é liberado continuamente durante as 

operações normais e intermitentemente em grandes volumes durante o lastro de 

emergência dos tanques de carregamento ou operações de lavagem dos tanques. 

A liberação do gás é feita através de um ponto de ventilação comum. 

O sistema de ventilação dos tanques é concebido de forma a permitir a 

dispersão suficiente da mistura de vapor, evitando acúmulo de gás que atinja 

qualquer detector e provoque alarmes durante as operações. Os detectores de 

gás de hidrocarbonetos são instalados com as seguintes finalidades: 

• Para detectar liberação de gás em locais com áreas abertas ventiladas, 

naturalmente com potencial de risco de vazamento significativo de gás de 

hidrocarbonetos; 

• Para detectar quaisquer liberações de gás em áreas fechadas por onde 

passem tubulação ou equipamentos que operem com hidrocarbonetos; 

• Para detectar gás em áreas fechadas, ventiladas naturalmente onde o gás 

poderia se acumular; 

• Para detectar gás em todas as entradas de ventilação forçada de áreas 

fechadas onde pessoas possam estar presentes ou nos locais onde são 

montados equipamentos elétricos. Isto inclui também as entradas de ar 

condicionado para a Sala Local de Equipamentos e Laboratório na instalação de 

processo; 
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• Para detectar gás em todos os invólucros de equipamentos rotativos (por 

ex. turbinas a gás); 

• Para detectar gás em todas as entradas de ventilação e ar de combustão 

de equipamentos rotativos; 

• Nas regiões das entradas de áreas fechadas onde pessoas possam estar 

presentes, onde sejam montados equipamentos elétricos e onde haja 

possibilidade de entrada de gás. 

Todo detector de gás é capaz de detectar metano, já que este é o gás 

predominante no petróleo bruto. Os sensores usados para detecção de gás são 

do tipo infravermelho, sendo suficientemente confiáveis para evitar alarmes 

falsos. 

Haverá detectores de H2S instalados, por todas as áreas de processo e da 

plataforma para identificação e ação em caso de descontrole.  

Os pontos de ajuste dos detectores de infravermelho são expressos como 

uma porcentagem do Limite Inferior de Explosividade (Lower Explosion Limit – 

LEL) e ajustados conforme o seguinte: 

• Baixo Nível de Gás (LLG) 20% LEL; 

• Alto Nível de Gás (HLG) 60% LEL. 

A detecção de gás inflamável por qualquer detector de gás (LLG) inicia um 

alarme conforme o seguinte: 

• Indicação visual e alarme audível na CCR; 

• Indicação visual/audível no painel repetidor. 

Os detectores estão ajustados para detectarem vazamentos de gás de 

hidrocarbonetos contidos em tubulação dentro de dutos ventilados 

mecanicamente. As ações corretivas são iniciadas em 20% LEL. A detecção de 

gás inflamável por qualquer detector de gás (HLG) dá inicio a uma sequência de 

alarmes da seguinte forma: 

• Indicação visual e alarme audível na CCR; 

• Indicação visual/audível na IHM na ECR; 

• Alarme audível de gás em todo o FPSO. 

Para limitar a passagem de gás para os alojamentos, as entradas do sistema 

de ventilação e ar condicionado são providas de um sistema de detecção de gás 

por votação 2oo2 (2 out of 2), que deverá desligar automaticamente os 
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ventiladores e fechar os dutos de ventilação. Esse processo também é iniciado 

em 20% LEL. 

A detecção confirmada de alto nível de gás por um sistema com votação 

2oo2 é considerada como uma situação potencialmente perigosa, iniciando uma 

Parada de Emergência (ESD - Nível 3) imediata. 

 

Detecção de Incêndio 

 

Os detectores de incêndio instalados no FPSO P-58 estão em conformidade 

com as exigências SOLAS para a parte do “navio”, e de acordo com as exigências 

da National Fire Protection Association (NFPA) para as instalações da planta de 

processo e no restante da embarcação. 

A detecção de incêndio se dá automaticamente através de sensores de calor, 

detectores de chama infravermelha, fumaça, sistemas de tampão e fusível 

pneumático instalados nas áreas apropriadas e por meio de Pontos de Chamada 

de Alarme Manual (Manual Alarm Call-Points - MAC) localizados 

estrategicamente ao longo do FPSO. 

Detectores de fumaça estão instalados em todas as áreas fechadas onde se 

possam prever fumaça no estágio inicial de um incêndio, como por exemplo, nas 

áreas de alojamentos, sala de máquinas, sala de bombas, almoxarifado e 

laboratório. Um sistema de detecção de fumaça para alarme imediato é usado na 

Sala Local de Equipamentos (LER). 

Detectores de fumaça com sistema de votação 2oo3 são instalados em cada 

uma das entradas de ventilação dos alojamentos para detectarem a entrada de 

fumaça. Na detecção de fumaça confirmada dentro das entradas de ventilação, os 

ventiladores são parados automaticamente. 

Detectores de calor do tipo termovelocimétrico são usados em todas as áreas 

que não sejam apropriadas para detectores de fumaça, tais como: 

• Salas de Recreação; 

• Cozinha, Refeitório e coifa da Cozinha; 

• Oficina da Sala de Máquinas; 

• Lavanderias. 
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Detectores de chama de infravermelho são instalados tanto em áreas abertas 

de ventilação natural com risco elevado de incêndio, tais como o convés principal 

do navio e áreas fechadas perto de equipamentos acionados por motores a gás, 

quanto nas instalações de processo onde não estejam instalados sistemas de 

dilúvio, mas onde sejam manuseados líquidos inflamáveis. Os detectores são do 

tipo banda de onda tripla. 

Os detectores de incêndio são geralmente conectados a circuitos fechados 

nas áreas do alojamento para minimizar os custos de cabos e painéis. Nas áreas 

de processo somente são utilizados detectores de incêndio individuais e por 

sistema de votação 2oo2. 

Os Pontos de Chamada de Alarme Manual (MAC) são instalados de acordo 

com o SOLAS através dos espaços de alojamentos, áreas de serviço e estações 

de controle. Além disto, são instalados MACs no heliponto, nos pontos de reunião 

e perto das rotas de escape nos módulos da planta de processo. O pessoal dos 

alojamentos deverá estar sempre a menos de 20 metros de um MAC. Nas 

instalações de processo os regulamentos do NFPA são aplicáveis. Os MACs têm 

fiação em circuitos separados. 

A detecção automática de incêndio é feita por detectores de incêndio por 

sistema de votação, localizados estrategicamente onde haja maior possibilidade 

de ocorrência de vazamentos.  

O skid de controle de dilúvio possui sensor de pressão para confirmação da 

operação da válvula de dilúvio, válvulas manuais de teste/isolamento, solenóide 

dupla de controle para permitir a operação remota e parada do dilúvio. Os 

solenóides são desenergizados nas circunstâncias normais e possuem um 

dispositivo sensor de corrente para monitorar sua função durante todo o tempo. 

Em caso de detecção de incêndio, as seguintes ações são tomadas 

automaticamente: 

• Indicação Áudio/Visual na CCR; 

• Inundação de dilúvio na área apropriada. 

Nota: As turbinas a gás possuem sistemas de detecção/combate a incêndio 

próprio nos seus invólucros. 

Sistema de Combate a Incêndio 
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O FPSO P-58 possui um sistema de combate a incêndio projetado de acordo 

com as regras do ABS - Steel Vessel Rules 2000, Guide for Building and Classing 

of Facilities on Offshore Installations 2000 e do Regulamento IMO-SOLAS (Safety 

Of Life At Sea). 

O sistema de combate a incêndio é composto pelos subsistemas de dilúvio e 

espuma, que atendem às suas respectivas áreas por meio do anel de espuma e 

do anel de incêndio, sendo os mesmos mantidos pressurizados com água 

captada do mar. A água de combate a incêndio é suprida aos locais aplicáveis 

através dos seus respectivos sistemas de dilúvio ou hidrantes e a espuma é 

suprida ao convés pela ativação do sistema de espuma, o qual permite a mistura 

de Líquido Gerador de Espuma (LGE) com água de incêndio (água salgada). 

Utilizando-se um proporcionador, o LGE é adicionado à água de incêndio para 

formar a mistura, a qual é conduzida às áreas aplicáveis através de dutos 

normalmente secos e dedicados. Uma válvula de dilúvio por espuma é atuada 

para ativar o sistema de dilúvio de espuma. 

Sob os módulos de produção e facilidades há uma malha de difusores de 

espuma. Já as áreas livres do convés e as estações de transferência de óleo 

(offloading) e lavagem do mangote de transferência são atendidas por canhões de 

espuma. 

Para fins de combate a incêndio por dilúvio, as instalações do FPSO P-58 

foram divididas de acordo com a identificação de requisitos de dilúvio, assim 

sendo: balcão dos risers (Riser Balcony), Módulos de Processo e Módulos de 

Facilidades.   

Toda água do sistema de combate a incêndio é captada diretamente do mar 

através das bombas.  

Nos compartimentos onde estão instalados equipamentos elétricos existem 

sistemas dedicados de combate a incêndio por CO2. 

 

 
Sistema de Proteção de Alta Integridade (HIPPS) 

 

Os Sistemas de Proteção de Pressão de Alta Integridade (HIPPS) são 

instalados nos coletores de produção principal e de teste, para proteção contra 
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risco de sobre-pressão nos equipamentos de produção. As funções do HIPPS são 

realizadas por um sistema dedicado, configurado como SIL3.  

O HIPPS consiste de três sensores de pressão configurados em um sistema 

de votação 2oo3 para a tomada de ações executivas. Desta forma, sempre que 

houver elevação da pressão de operação acima dos valores previamente 

definidos em uma determinada linha, o sistema bloqueará automaticamente o 

fluxo pela atuação das válvulas SDV protegendo os equipamentos da planta de 

processo.  

A única conexão de sinal elétrico entre o HIPPS e quaisquer outros sistemas 

é um sinal do HIPPS para o sistema ESD dos coletores de produção e teste para 

sinalizar a sua atuação. As saídas do HIPPS são arranjadas para fechamento das 

válvulas SDV. Além disso, as SDV possuem compartilhamento com outras saídas 

do sistema ESD, mas os solenóides são arranjados em uma configuração de 

falha segura.  

 

Sistema de Comunicação Pública 

 

O Sistema de Comunicação Pública/Alarme Geral (PA/GA) é constituído de 

alto-falantes localizados em toda a embarcação para facilitar os anúncios públicos 

e sinais de alarme de emergência. A iniciação destes sinais de alarme é pelo 

Sistema de Detecção de Incêndio e Gás e ESD. 

O sistema PA/GA é mantido por uma Fonte Ininterrupta de Energia (UPS -

Uninterrupted Power Supply). Quatro sinais diferentes de alarme são utilizados.  

Nas áreas ruidosas os alarmes são acompanhados de sinalização visual através 

do uso de lâmpadas de estado, conforme a seguir: 

• Alarme de Abandono: Grito (azul); 

• Alarme de Incêndio: Trinado (vermelho); 

• Alarme de Gás: Sirene (amarelo/âmbar); 

• Advertência de 2 minutos: Ruído lento. 

Os anúncios durante o soar de um tom de alarme têm prioridade. O nível de 

som do tom de alarme é emudecido automaticamente. Os cabos para o sistema 

PA/GA são resistentes a chama. 
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Segurança e Controle do Processo 

 

 Certificado pela DNV como uma instalação fixa fundeada permanentemente, 

o FPSO P-58 foi convertido a partir de uma embarcação já existente, através da 

adição de novos equipamentos de processamento e fundeio, utilizando a maioria 

de seus equipamentos originais marítimos para apoiar a operação do FPSO. 

Os equipamentos de processo, que são divididos em módulos, possuem 

dispositivos para controle de processo básico e sistemas instrumentados para 

proteção adicional de pessoal e/ou equipamentos essenciais. 

O processo geral consiste de três áreas principais: Área de recebimento das 

linhas dos poços (Riser Balcony), Processo e Marítima, com as áreas de controle 

funcionais subdivididas conforme a Tabela II.2.4-3. 

 
Tabela II.2.4-3: Áreas de controle funcional. 
 

Balcony 
Controle submarino (em conjunto com os equipamentos de superfície) 
Monitoração e controle dos risers, incluindo HIPPS 
Recebedores de pig 

Marítima 

Monitoração do carregamento e do conteúdo dos tanques de carga 
Controle de carregamento e de esforços e estabilidade 
Transferência de óleo (Offloading) 
Parada da bomba de carga 
Controle da caldeira 

Processo 

Controle Geral e Monitoramento do Sistema Submarino 
Controle e Proteção dos Turbo Geradores 
Controle da Planta de Processo 
Sistema de Medição de Transferência de Custódia 
Controle do Compressor de Gas Lift 
Controle de Injeção de Água 
Controle de Tratamento de Água 
Controle da Unidade de Desidratação de Gás  
Controle do Queimador 
Controle do Sistema de Utilidades 

 

Os controles e proteções da unidade são realizados através de uma 

combinação de vários sistemas, como os sistemas principal de controle do 

processo e navio, os sistemas principais de parada de emergência do processo e 

do navio, o sistema principal de detecção de incêndio e gás e o sistema de 

proteção de pressão de alta integridade (HIPPS), associados a filosofia de 

controle dos fabricantes dos equipamentos. Tem-se ainda como parte do controle 

o Alarme geral e o Sistema de Comunicação Pública (General Alarm/Public 
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Address - GA/PA) para alertar o pessoal sobre a existência de um perigo em 

potencial e para transmitir instruções. 

Cada uma das áreas da embarcação possui requisitos para monitoração do 

processo, controle de processo e proteção, fornecidos por um ou mais dos 

seguintes sistemas: 

• Sistema de Controle de Processo (PCS), incluindo interfaces do operador; 

• Parada de Emergência (ESD), incluindo instalações para parada manual; 

• Sistema de Detecção de Gás e Incêndio (FGS); 

• Skids/Sistemas de Medição da Transferência de Custódia. 

O projeto do FPSO P-58 foi executado usando-se a norma ISA S84, 

suplementado onde necessário pela IEC61508. Uma análise de riscos do 

processo foi realizada e resultou na alocação de diferentes Níveis de Integridade 

de Segurança (Safety Integrity Levels - SILs) para as funções de proteção. Com 

base em estudos anteriores, os diversos sistemas foram especificados 

previamente com um nível mínimo de requisitos de SIL conforme o seguinte: 

• PCS SIL0; 

• HCS SIL0; 

• PSD SIL1; 

• HSD SIL1; 

• FGS SIL2; 

• HIPPS SIL3; 

• Funções de Proteção dos Sistemas dos Pacotes SIL2. 

Os sistemas existentes na embarcação FPSO P-58 atendem a estes 

requisitos de SILs, em termos de: 

• Probabilidade de Falha Perigosa na Demanda (PFD); 

• Nível de Tolerância de Falhas; 

• Gerenciamento de Projeto e Configuração; 

• Nível de Teste e Validação; 

• Localização dos Equipamentos. 

Todos os gabinetes de equipamentos do Sistema Integrado de Segurança e 

Controle - ICSS (com a exceção indicada abaixo) são abrigados na Sala Local de 

Equipamentos (LER) e na área de alojamento. As interfaces principais de 

operação estão localizadas na Sala de Controle Central (CCR). Existem 
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instalações adicionais de operação, sob uso protegido, na Sala Local de 

Equipamentos (LER), além de um gabinete PCS na CCR para interface com 

sinais e botões locais. 

A visualização e o acompanhamento de todos os dados de operação são 

feitos preferencialmente através dos consoles do PCS na CCR. Isto é possível 

devido às interfaces de dados entre o PCS e outros elementos do sistema de 

controle.  

Existem quatro níveis de parada no FPSO P-58, que variam desde a parada 

da unidade de processo ou de uma unidade de pacote não crítico até a 

paralisação total do FPSO e dos poços. 
 
 
Tabela II.2.4-4 Níveis de parada no FPSO P-58. 
 

Nível 1 Parada de Equipamento (USD) 

Nível 2 Parada do Processo (PSD) 

Nível 3 Parada de Emergência da Embarcação (ESD) 

Nível 4 Parada Pós Emergência (PESD) 

 

Os pré-alarmes indicam através do PCS quando uma falha operacional ou 

falha do equipamento provoca um desvio de uma unidade de processo além dos 

limites operacionais aceitáveis. Se o PCS ou o operador não puder corrigir a 

situação, então a parada é iniciada automaticamente pelos sistemas de proteção, 

ou manualmente por ação do operador.  

Os sistemas físicos (PCS, HCS, PSD, HSD, HIPPS) onde estão configuradas 

e operam as diversas funções de parada automática são determinados com base 

nos seguintes critérios: 

• Nível exigido de desempenho confiável, resultante da análise de risco e 

avaliação do Nível de Integridade de Segurança (Safety Integrity Level -SIL); 

• Racionalização e simplificação da configuração lógica; 

• Minimização das transferências de sinais entre sistemas; 

• Manutenção dos sistemas padronizados e comprovados dos fornecedores. 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Pág. 
83 / 189 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

Os critérios a seguir foram utilizados na definição da função de cada um dos 

níveis de parada, de modo a fornecer fases ordenadas e estruturadas para a 

parada da instalação e minimizar o tempo parado desnecessário, enquanto se 

mantém o nível exigido de proteção do pessoal e equipamentos: 

 

Nível 1 – Parada de Equipamento (USD) 

 

A Parada de Equipamento - Nível 1 é uma ação de parada de proteção 

iniciada quando ocorre um estado indesejável dentro de um equipamento. Não 

resulta em perda de produção de petróleo bruto. A ação de parada é para 

proteger o sistema, o FPSO ou parte dos equipamentos e garantir a operação 

segura. Na parada (manual ou automática), o anúncio local e da sala de controle 

são transmitidos. O equipamento poderá ser parado para sua própria proteção, 

manualmente pela Sala de Controle Central (CCR). Outros equipamentos não são 

necessariamente afetados. A USD Nível 1 deixa o equipamento afetado parado e 

isolado, sob pressão normal. 

 
Nível 2 – Parada de Processo (PSD) 

 

Se a parada de equipamento provocar a interrupção da produção, irá 

provocar a PSD Nível 2. Como nenhum gás é produzido durante a parada total do 

processo, é iniciada a troca do combustível de gás para diesel na geração de 

energia e nas caldeiras.  

A PSD é iniciada automaticamente, ou manualmente pela Sala de Controle 

Central ou locais estratégicos nas áreas de processo. Na PSD é transmitido o 

anúncio local e da sala de controle. Uma Parada do Processo é ativada pelas 

seguintes situações: 

• Manobra HIPPS; 

• Perda da Energia Principal na PSD; 

• Operação de uma botoeira da CCR; 

• Nível muito alto nos vasos de flare de alta ou baixa pressão; 

• Pressão muito baixa nos sistemas hidráulicos de alta ou baixa pressão; 

• Nenhuma bomba de captação de água do mar operando; 
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• Pressão muito baixa de ar de instrumentos. 

Para reduzir a probabilidade de paradas falsas do processo, os transmissores 

do sistema de ar de instrumentos são planejados para operar baseados em 

informações oriundas de 2 entre 3 sensores, caracterizando sistema de votação 

em uma base de 2oo3 votos. 

A ativação da Parada de Processo tem como conseqüências: 

• Fechamento de todas as Válvulas SDV de óleo e gás do processo; 

• Parada de todas as bombas e motores; 

• Passagem dos Turbogeradores para combustível diesel; 

• Passagem das Caldeiras para combustível diesel; 

• Parada do sistema de injeção de produtos químicos (não em todas as 

condições); 

• Parada do sistema de Água Produzida; 

• Parada da injeção de água (não em todas as condições);  

• Parada de equipamentos (USD). 

 

Nível 3 – Parada de Emergência do FPSO (ESD) 

 

As ESDs Nível 3 são provocadas por condições externas não relacionadas 

diretamente com as atividades básicas de controle de processo, ou por uma 

emergência que impeça a operação segura do sistema de produção, tal como 

incêndio confirmado, grande vazamento de hidrocarbonetos ou liberação 

confirmada de vapor/gás. A parada afeta as válvulas de cabeça do poço, o trem 

de produção de óleo e gás, sistemas dependentes da continuidade da produção e 

sistemas de utilidades incluindo os geradores de energia.  

A ESD Nível 3 é ativada automaticamente por qualquer um dos seguintes 

eventos: 

• Incêndio confirmado ou alto nível de gás (HLG) em áreas perigosas; 

• Incêndio confirmado ou HLG na vizinhança do Centro de Controle de 

Motores (MCC) ou da Sala Local de Equipamentos (LER); 

• Incêndio confirmado ou HLG nas entradas de ventilação da Sala de 

Máquinas. 
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Uma ESD Nível 3 pode ser iniciada manualmente na Sala de Controle 

Central, Sala de Comunicações e estações de Parada de Emergência localizadas 

seletivamente nas seguintes áreas: 

• Rota de Escape dos Alojamentos, espaços de máquinas e conveses de 

processo; 

• Escada do Heliponto; 

• Embarcação de sobrevivência. 

Na iniciação manual de uma Parada de Emergência - Nível 3 devido a um 

incêndio confirmado ou alto nível de gás nas instalações de processo as 

seguintes ações ocorrem: 

• Todas as válvulas das árvores de natal são fechadas; 

• Todas as válvulas de parada de emergência (SDV) do Riser Balcony e da 

planta de processo assumem sua condição de segurança falha fecha; 

• Os trens de separação e trens de compressão de gás são isolados e 

despressurizados; 

Em caso de Parada de Produção - Nível 3 é iniciada: 

• Sistema de dilúvio é ativado automaticamente ou manualmente; 

• Passagem automática do combustível das caldeiras de gás para diesel; 

• Passagem automática do combustível dos turbogeradores de gás para 

diesel; 

• Em caso de nível alto de gás nas entradas de ar das turbinas a gás ou 

incêndio confirmado avante do módulo de alojamento, adicionalmente às ações 

de ESD Nível 3, são parados os Geradores. 

No início da parada de emergência por detecção de gás nas entradas de 

Ventilação da Sala de Máquinas, as seguintes ações adicionais ocorrem: 

• Parada do sistema de geração de energia do FPSO; 

• Isolamento da energia elétrica de ou para o Centro de Controle de 

Máquinas (MCC) localizado na Sala de Controle do Gerador/Motor (ECR). 

Os seguintes equipamentos continuam em operação: 

• Sistemas ininterruptos de energia; 

• Sistema de Detecção de Incêndio e Gás; 

• Iluminação de Escape (luminárias autônomas com baterias); 

• Bombas de incêndio com acionadores diesel-hidráulicos; 
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• Auxílio à Navegação (mantido por baterias locais); 

• Instalação de Rádio; 

• Sistema de comunicação pública. 

 
Nível 4 – Parada Pós Emergência (PESD) 

 

A Parada Pós Emergência Nível 4 (Post Emergency Shut Down - PESD) é 

acionada em caso de emergência extrema, quando a vida das pessoas está 

ameaçada.  Uma PESD Nível 4 é iniciada no caso de explosão severa, incêndio 

incontrolável ou risco iminente de naufrágio e é implementada quando necessária 

para eliminar todas as possíveis fontes de ignição antes do abandono do FPSO. 

Uma PESD Nível 4 só pode ser iniciada por operação manual a partir das 

estações PESD, localizadas em cada embarcação de sobrevivência, na Sala de 

Controle Central (CCR) e escada do Heliponto, e somente se o FPSO já se 

encontrar em ESD Nível 3. 

Uma Parada Pós Emergência acarreta a desconexão de todas as fontes de 

corrente contínua, exceto para sistemas selecionados que são isolados 

automaticamente após um retardo de 30 minutos. Estes sistemas são os 

seguintes: 

• Sistema de Detecção de Incêndio e Gás; 

• Sistemas ininterruptos de energia; 

• Equipamentos de controle de processo; 

• Equipamentos de rádio e telecomunicações. 

Dentro do tempo de retardo, o sinal de isolamento automático pode ser 

abortado a partir da Sala de Controle Central. As bombas de incêndio acionadas 

por motor diesel-hidráulico, os sistemas de auxílio à navegação e iluminação de 

escape continuam em operação. As válvulas de segurança dos poços, localizadas 

em suas árvores de natal no fundo do mar, são fechadas e o alarme PESD é 

acionado.  

A ativação da Parada PESD tem como conseqüências: 

• Parada de toda a geração de energia e equipamentos do FPSO; 

• Inibição da partida do gerador de emergência ou interrupção do seu 

funcionamento; 
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• Isolamento de todas as chaves e sistemas de baterias UPS; 

• Fechamento de todas as válvulas das árvores de natal dos poços; 

• Isolamento das baterias dos sistemas de telecomunicações após um 

retardo de tempo de 30 minutos; 

• Isolamento da fonte ininterrupta de energia elétrica (UPS) do Sistema de 

Controle e Segurança com retardo de tempo para permitir que a monitoração da 

detecção de incêndio e gás continue após a perda da energia principal; 

• Despressurização das válvulas direcionais dos sistemas hidráulicos de alta 

e baixa pressão para comando das válvulas submarinas. 

Após a ativação de uma Parada Nível 4, os únicos equipamentos do FPSO 

que permanecem em operação são os seguintes: 

• Baterias da UPS do Sistema de Controle e Segurança durante toda a 

parada com retardo de tempo; 

• Sistemas de Telecomunicações e comunicação geral (PA) durante toda a 

parada com retardo de tempo; 

• Iluminação de Emergência e Sistema de Navegação, através de suas 

fontes autônomas por baterias; 

• Bombas de incêndio acionadas por motores a diesel; 

• Baterias da UPS do sistema de Iluminação do Heliponto; 

A parada das UPS com retardo pode ser abortada através de um interruptor 

no Painel Matriz de Parada na Sala de Controle Central. 

O desligamento da Energia Principal pode ser causado pelos seguintes 

eventos: 

• Falha de todos os Geradores Principais de Energia; 

• Perda de todas as bombas de Água de Resfriamento. 

Para reduzir o número de paradas por falhas espúrias, os transmissores do 

serviço acima são arranjados para operar com base nas informações de 2 entre  3 

sensores, o que corresponde ao sistema de votação 2oo3. Ou seja, a parada só é 

acionada quando 2 dos 3 transmissores são alarmados.  
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C.4) Sistemas de manutenção    
 

A manutenção dos equipamentos será realizada durante toda a vida útil da 

Unidade e envolve uma grande variedade de atividades. Realizada com a 

finalidade de conservar, melhorar ou restaurar a instalação, sistema ou 

equipamento às condições que lhe permitam realizar sua função. 

A unidade FPSO P-58 possuirá padrão documentado contendo 

procedimentos referentes à todas as atividades de manutenção preventiva, 

preditiva e corretiva dos equipamentos que compõem a unidade. 

A manutenção dos equipamentos estáticos e sistemas de tubulações das 

instalações de superfície da Unidade será decorrente da execução de Planos de 

Inspeção ou da detecção de falhas nos mesmos.  

O nível de cada tipo de intervenção, bem como a política de substituição de 

equipamentos será definido considerando-se evitar impactos ao meio ambiente, à 

segurança operacional, a estratégia de produção, a importância operacional além 

de estudos de análise de falhas.  

O FPSO terá uma política de sobressalentes, considerando no mínimo, a 

forma adequada de aquisição de peças, a importância dos equipamentos, o 

critério de alienação, o custo e o tempo de reposição. 

No FPSO P-58 serão utilizadas técnicas de manutenção corretiva, preventiva, 

preventiva periódica ou sistemática e preditiva que são assim definidas: 

 

Manutenção corretiva 

Manutenção efetuada após a ocorrência de falha para recolocar uma 

instalação, sistema ou equipamento em condições de executar suas funções 

requeridas. 

 

Manutenção preventiva 

São assim chamadas as intervenções de manutenção realizadas visando 

corrigir defeitos antes de ocorrer a falha. 
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Manutenção preventiva periódica ou sistemática 

São as intervenções de manutenção preventiva que se dão em intervalos de 

tempo pré-determinados e constantes, sendo baseadas em experiência empírica, 

catálogos ou manuais, ou ainda no histórico de vida do equipamento ou sistema. 

 

Manutenção preditiva 

São as intervenções de manutenção preventiva que ocorrem baseadas na 

análise dos parâmetros de operação (pressão, vazão, temperatura, vibração), os 

quais predizem o melhor momento para intervir no equipamento ou sistema. São 

tarefas de manutenção que visam acompanhar a operação da instalação, sistema 

ou equipamento por monitoramento, medições ou controle estatístico para tentar 

prever ou predizer a proximidade da ocorrência de uma falha. Incluem-se como 

manutenção preditiva as tarefas de ferrografia, termografia, análise de óleo 

lubrificante, monitoramento de vibração, dentre outras. A intervenção efetuada em 

decorrência do conhecimento do estado operacional, obtido através de 

manutenção preditiva, denomina-se Manutenção Preventiva sob Condição. 

 

Descrevem-se a seguir as principais atividades de manutenção da unidade. 

 

Operações de Limpeza de Tanques  

Os tanques de armazenagem de óleo do FPSO são lavados periodicamente 

através do processo de Crude Oil Washing (COW), que consiste na limpeza com 

jatos do próprio óleo produzido, realizada por máquinas hidráulicas instaladas no 

interior dos tanques. A periodicidade segue a um cronograma estabelecido junto a 

Sociedade Classificadora. Para que sejam inspecionados periodicamente, os 

tanques exigem lavagem prévia com água e vapor. Ao final da lavagem, a água 

utilizada é tratada no sistema de tratamento de água produzida. 

 

 

Operações de limpeza das linhas de produção 

Durante o processo de escoamento do óleo através das linhas de produção 

dos poços, as baixas temperaturas propiciam a formação de depósitos de 

parafina nas suas paredes internas. Para remoção destes depósitos são usados 
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pigs de limpeza, que são lançados a partir do FPSO através da linha de injeção 

de gas lift de cada poço, sendo impulsionado pelo gas lift até a árvore de natal.  O 

retorno do pig através da linha de produção promove a remoção dos depósitos de 

parafina trazendo-os até o recebedor de pig do FPSO. A parafina recolhida é 

tratada como borra oleosa ou incorporada ao óleo bruto estabilizado nos tanques 

de armazenagem.  

 

Pintura e Proteção Anticorrosiva 

No FPSO P-58 todas as estruturas metálicas acima da linha d’água são 

regularmente pintadas com tintas anticorrosivas.  Todas as embalagens e 

resíduos provenientes de tinta e utilização de solvente serão embaladas e 

desembarcados na costa para descarte conforme o Plano Diretor de Resíduos da 

UO-ES. As partes submersas do casco são pintadas com tintas anticorrosivas 

antes da instalação e possuem anodos de sacrifício. Após a instalação a estrutura 

metálica e os anodos de sacrifício são ininterruptamente monitorados. Não é 

prevista a remoção das incrustações anexadas ao casco, nem se cogita o uso de 

biocidas ou protetores anti-incrustação. 

  

Limpeza de Filtros 

A limpeza dos filtros dos equipamentos e demais itens é realizada sobre 

bandejas de respingo e o resíduo oleoso é estornado para o tanque de refugos 

para tratamento de despejos. O material utilizado é embalado e enviado à costa 

para ser tratado conforme o Manual de Gerenciamento de Resíduos (MGR).  

Pequenas quantidades de produtos utilizados no processo de manutenção 

como, por exemplo: óleos, graxas, solventes, fluidos limpantes, etc estão 

estocados na embarcação para os fins operacionais cotidianos. Sua utilização 

envolverá de um modo geral quantidades limitadas de cada produto, por pessoal 

bem experimentado sob condições controladas. 

 

C.5) Sistemas de medição e monitoramento 
 

O Sistema de Segurança supervisiona cada uma das áreas funcionais da 

embarcação que possuem exigências de monitoramento, controle e medições 
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específicas no processo para garantir condições operacionais de segurança. 

Estas exigências são asseguradas pelo provisionamento dos seguintes sistemas 

de controle e monitoramento: 

• Sistema de Controle de Processo (Process Control System - PCS); 

• Sistema de Controle do Navio (Hull Control System - HCS); 

• Sistema de Parada de Emergência do Processo (Process Shutdown 

System - PSD); 

• Sistema de Parada de Emergência do Navio (Hull Shutdown System - 

HSD); 

• Sistema de Proteção de Pressão de Alta Integridade (High Integrity 

Pressure Protection System - HIPPS); 

• Sistema de Medição de Transferência de Custódia; 

• Sistemas de Proteção dos Pacotes. 

• Estes sistemas são responsáveis pelo controle e segurança das seguintes 

operações: 

• Monitoramento e controle de emergências; 

• Monitoramento e controle do sistema de separação e aquecimento dos 

fluidos produzidos (óleo, gás e água); 

• Controle dos compressores de gás; 

• Controle da unidade de desidratação de gás; 

• Controle do tratamento da água produzida; 

• Controle da unidade de injeção de água; 

• Controle do sistema de queimador de gás; 

• Controle dos sistemas de utilidades (ar comprimido para instrumentação, 

fluido hidráulico para controle dos equipamentos submarinos, sistemas de 

água de aquecimento e água de resfriamento); 

• Monitoramento e parada dos turbogeradores; 

• Monitoramento e controle dos sistemas da embarcação, através do sistema 

de controle de processo; 

• Monitoramento e controle dos tanques de carga (óleo produzido); 

• Monitoramento e controle do sistema de lastro; 

• Controle e parada do sistema offloading; 

• Segurança e controle das caldeiras; 



Pág. 
92 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

• Monitoramento e controle dos equipamentos submarinos; 

• Monitoramento e controle das válvulas de segurança, das linhas de 

produção e gás lift dos poços e da linha de exportação de gás. 

 

Estas áreas são interconectadas permitindo o monitoramento por um ou mais 

dos sistemas acima descritos. Sob condições de emergência, o isolamento de 

hidrocarbonetos na embarcação e entre cada uma das áreas de processo é 

iniciado pelo sistema ESD, que provoca a parada do processo e atuação das 

válvulas de fechamento (SDV) e do sistema de alívio de emergência (BDV).  

O FPSO P-58 é equipado ainda com sistemas de monitoramento e controle 

que buscam impedir a contaminação ou a agressão do meio ambiente provocada 

pela descarga de efluentes contaminados com óleo e graxas. 

O mangote de offloading é equipado em ambas as extremidades com 

válvulas automáticas que só podem ser abertas para permitir o fluxo depois de 

estarem corretamente conectadas aos flanges fixos correspondentes, localizados 

um no FPSO P-58 e outro no navio aliviador. 

 Para assegurar que quaisquer problemas eventuais sejam prontamente 

identificados interrompendo-se a transferência de petróleo, a operação é 

acompanhada permanentemente por uma pessoa no convés de cada navio, além 

do sistema de circuito fechado de TV com câmeras com sensor infravermelho 

para monitorar vazamentos. 

Os efluentes do processo e a água proveniente do tanque de drenagem 

oleosa do FPSO são monitorados antes de serem descartados, garantindo assim 

uma concentração média mensal de teor de óleos e graxas que atenda a 

legislação ambiental vigente. As correntes de água produzida são direcionadas 

para um trocador de calor (água produzida/água de resfriamento), visando reduzir 

a temperatura para o descarte. Tanto o teor de óleo e graxas presentes na água, 

quanto a temperatura, são monitorados continuamente na sala de controle do 

FPSO por instrumentos instalados em linha. Quando os valores de teor de óleo e 

graxas presentes na água atingirem os valores máximos previstos na legislação, 

estes instrumentos disparam alarmes na sala de controle para que as ações de 

correção sejam tomadas a tempo. No caso de se atingir o valor limite pré-
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estabelecido, será efetuado o fechamento da válvula na linha de descarte, 

interrompendo o lançamento e redirecionando o fluxo para um novo tratamento. 

Estes parâmetros serão registrados e informados diariamente à base de 

operações e comporão parte da base de dados do FPSO P-58. 

No que diz respeito às condições ambientais, o FPSO P-57 dispõe de 

anemômetro e sistema de coleta de informações meteoceanográficas (vento, 

ondas, correntes) e de um sistema de monitoramento da tensão em cada uma 

das suas linhas de ancoragem. Estas informações são disponibilizadas na sala de 

controle e são monitoradas em tempo integral. 

 

 

Sistema de telemetria para monitoramento de offloading (OMTS)  

O OMTS é responsável pela integração dos dados adquiridos no FPSO P-58 

e o navio aliviador. Sinais lógicos são transferidos via rádio durante a operação de 

offloading de modo a permitir uma operação segura. Ele inclui, entre outras, 

medições de vazão, pressão e temperatura. 

Um enlace digital via rádio deve ser utilizado entre as embarcações. A 

unidade remota instalada no navio aliviador está diretamente interligada ao FPSO.  

Esse sistema, entre outras finalidades visa detectar diferenças de vazão, pressão 

ou temperatura entre as extremidades do mangote de transferência que possam 

indicar vazamentos de óleo. 

 

Sistema de monitoração de vazamento por visão infra-vermelho (CFTVIR) 

Um circuito de TV com visão infravermelha será instalado no FPSO com 

visão plena da área percorrida pelo mangote de transferência de forma a permitir 

monitoração dia e noite de possíveis derrames de óleo no mar. 

A unidade já será dotada de um sistema de medição e monitoramento para 

os tanques de carga, onde se tem a medição de nível, sendo o seu 

monitoramento realizado pela sala de controle central através das estações de 

controle operação e supervisão (ECOS). Este sistema monitora também as 

pressões internas dos tanques. As medições, assim como os controles de 

pressão (suprimento e exaustão), são individuais. O gás produzido, comprimido e 
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tratado é medido em pontos específicos, de acordo com a sua destinação: injeção 

nos poços, consumo interno, exportado e queima de emergência. 

Uma mini-estação para medição e monitoração das condições ambientais 

incluindo velocidade do vento, direção, altura das ondas e movimentações do 

navio. 

Dentre as principais atividades que serão monitoradas têm-se as seguintes: 

• Controle das válvulas do poço; 

• Controle das operações de processo da planta; 

• Controle da carga, lastro e injeção de gás inerte; 

• Controle da unidade de geração de nitrogênio; 

• Medições do óleo e gás; 

• HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning); 

• Painel de ESD, incluindo overrides (bypass elétrico), alarmes e indicações de 

trip (corte de fornecimento), shutdown de emergência e overrides para start 

up da planta; 

• Detecção de fogo e gás e combate a incêndio na planta de processo do 

riser/acomodações; 

• Detecção de vazamentos por telemetria durante a transferência de óleo para 

navios aliviadores; 

• Registrador de eventos, etc.; 

• TOG do efluente de água de produção. 

  

 

C.6) Sistema de geração de energia de emergência  
 

Em caso de falha do sistema de geração principal da unidade e até a partida 

do gerador de emergência, um sistema ininterrupto de energia, dotado de bateria 

de acumuladores, atenderá as cargas de emergência. As cargas a serem 

alimentadas por esse sistema são: o sistema de controle e segurança da planta 

de processo e da embarcação, sistemas de telecomunicações e comunicações 

internas, iluminação de emergência para rotas de fuga, salas de controle, pontos 

de reunião, balizamento náutico, etc. O banco de baterias do sistema é 
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dimensionado de maneira que algumas cargas permaneçam alimentadas por até 

12 horas. 

 

a) Autonomia de até 2 (duas) horas: 

• Sistema de Controle e Supervisão da Planta de Processo e da 

Embarcação (ICSS); 

• Sistema de Detecção de Fogo e Gás (FGS); 

• Circuito Fechado de Televisão (CCTV); 

• Sistema de Parada de Emergência (ESD); 

• Iluminação de Emergência para rotas de fuga, salas de controle, pontos de 

reunião, embarque em baleeiras e outros. 

 

b) Autonomia de até 12 (doze) horas:  

• Sistemas de Telecomunicações (marítima, aeronáutica, socorro / 

salvamento marítimo e sist. privativos da PETROBRAS); 

• Sistemas de Comunicações Internas (PABX, Intercomunicação, Alarmes e 

Alto-falantes). 

 

c) Autonomia de até 96 (noventa e seis) horas: 

• Luzes de balizamento da embarcação. 
 
 

C.7) Sistema de coleta, tratamento e descarte de fluidos  
 
O sistema de drenagem do FPSO P-58 destina-se a coletar e tratar 

adequadamente todos os hidrocarbonetos líquidos resultantes de operações de 

drenagem no FPSO.  

O sistema de drenagem do convés tem por objetivo atender a todos os 

equipamentos localizados na estrutura do convés, os quais estão montados sobre 

estruturas de suporte com bandejas (skids), que por sua vez estão montadas 

sobre estruturas maiores (módulos), também com bandejas. As bandejas dos 

equipamentos são dotadas de um ou mais ralos, dependendo da dimensão, que 

coletam respingos de óleo e água da chuva, direcionando-os para o coletor de 

drenagem ao longo do convés. Deste coletor, o líquido é conduzido para tanques 
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de coleta de dreno e água produzida (slops), que fazem parte do sistema de 

tratamento de água produzida. 

As bandejas dos módulos também possuem um ou mais ralos, porém devido 

às grandes dimensões das bandejas, estes ralos possuem um dispositivo de 

transbordo para, em caso de atuação do sistema de combate a incêndio por 

dilúvio, direcionar o excesso de água para o mar. 

Eventuais vazamentos de óleo e a água de lavagem do convés principal são 

contidos pelo dique existente em toda sua extensão e direcionados também para 

o tanque de drenagem em decorrência do caimento da embarcação. A drenagem 

do laboratório é enviada para um pequeno tanque e depois bombeada para o 

sistema de tratamento de água produzida. 

Os óleos sujos coletados nas diversas operações do FPSO são injetados na 

corrente de óleo produzido, onde são tratados e encaminhados para os tanques, 

não representando um rejeito do processo. 

A unidade de tratamento de esgotos sanitários do FPSO P-58 é projetada de 

acordo com os requisitos IMO/MARPOL possuindo três compartimentos do tipo 

biológicos, além de provisão para descarga de efluente através de uma conexão 

padrão internacional (international shore connection), que é localizada no convés 

principal acima da quilha da UEP. Esta unidade possui capacidade para 

tratamento de 7,7 m³/dia de esgoto e é constituída dos seguintes elementos: 

• Compartimento de aeração; 

• Compartimento de sedimentação; 

• Compartimento de desinfecção; 

• Sopradores de ar (ventiladores); 

• Bombas de descarga de efluentes; 

• Unidade de cloração;  

• Painel de controle. 

Considera-se esgoto os efluentes provenientes dos vasos sanitários, 

miquitórios e enfermaria. 

Os demais efluentes provenientes dos chuveiros, pias, lavanderias e cozinha 

serão descarregados diretamente no mar. 
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C.8) Caracterização e disposição de rejeitos 

 

Os resíduos gerados na operação do FPSO P-58 serão gerenciados 

conforme descrito na Nota Técnica 08/08 do IBAMA.  

 

 
 
D) CURVA PREVISTA PARA A PRODUÇÃO DE ÓLEO, ÁGUA E GÁS, 
DURANTE A EXPLOTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 
 
 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 

Durante a realização do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Produção 

no Norte do Parque das Baleias serão produzidos óleo, gás e água do 

reservatório. As figuras II.2.4-12 a 14 apresentam as curvas de produção para 

óleo, gás e água, respectivamente. 
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Figura II.2.4-12: Curva de produção de óleo do Projeto de Desenvolvimento Integrado no 
Norte do Parque das Baleias. 
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Figura II.2.4-13: Curva de produção de água do Projeto de Desenvolvimento Integrado no 
Norte do Parque das Baleias. 
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Figura II.2.4-14: Curva de produção de gás do Projeto de Desenvolvimento Integrado no Norte do     

Parque das Baleias. 
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DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BALEIA AZUL – PÓS-SAL 
 

Durante a realização do Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia 

Azul – Pós-sal serão produzidos óleo, gás e água do reservatório. As figuras 

II.2.4-15 a 17 apresentam as curvas de produção para óleo, gás e água, 

respectivamente. 
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Figura II.2.4-15: Curva de produção de óleo durante a realização do projeto de 

desenvolvimento da produção de Baleia Azul – Pós-sal. 
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 Figura II.2.4-16: Curva de produção de água durante a realização do projeto de 
desenvolvimento da produção de Baleia Azul – Pós-sal. 
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Figura II.2.4-17: Curva de produção de gás durante a realização do projeto de 

desenvolvimento da produção de Baleia Azul – Pós-sal. 
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E) DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE INTERVENÇÃO QUE PODERÃO 
OCORRER AO LONGO DA PRODUÇÃO  
 
 
I -  Introdução 
 

Ao longo de sua vida útil, os poços de petróleo necessitam sofrer manutenções, 

sejam elas preventivas ou corretivas, como é comum a qualquer equipamento 

mecânico. Operações dessa natureza são denominadas “operações de 

intervenção”. 

 

O termo “intervenção” designa um variado conjunto de operações em poços de 

petróleo que podem ser de maior ou menor complexidade, conforme os 

procedimentos necessários em cada situação. A complexidade se refletirá, 

também, no tempo necessário à realização dos trabalhos e nos riscos de 

segurança envolvidos. 

 

Diversas são as razões que geram a necessidade de intervenção em um poço. 

Em geral, estas razões estão associadas à queda de produtividade, variações de 

pressão no anular poço-coluna, entupimentos pela produção de sólidos da 

formação ou pela precipitação de sais ou parafinas nas colunas e linhas de 

produção etc. Deve-se ressaltar que, muitas vezes, faz-se necessário intervir em 

um poço sem se saber ao certo o que está causando seu mau funcionamento, o 

que torna, na maioria das vezes, impossível a estimativa da duração de tempo 

dos trabalhos, assim como a ocasião de sua ocorrência e urgência. 

 

Devido a estas situações, uma das principais características das operações de 

intervenção é a imprevisibilidade: não se sabe quando estas irão ocorrer ao longo 

da “vida” produtiva do poço. É certo que, em algum momento, em geral mais de 

uma vez, será necessário substituir parte do equipamento do interior do poço, ou 

mesmo o equipamento por completo, ou ainda, realizar uma simples limpeza da 

coluna de produção.  

 

 



Pág. 
106 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

II- Descrição dos principais processos 
 

Para efeito de clareza e de organização deste descritivo, as diversas modalidades 

de operações de intervenção foram classificadas em dois grupos principais: 

aqueles onde não é necessária a retirada da árvore de natal e aqueles onde a 

retirada da árvore de natal do poço se faz obrigatória. 

 

O desdobramento de cada um desses grupos poderá ser visualizado no quadro 

abaixo: 

 

Tipos de intervenção Atividade a ser realizada 

Sem a retirada da árvore de 
natal 

Operações com arame e/ou cabo elétrico: 
• Perfilagens; 
• Instalação/retirada de acessórios de coluna; 
• Operações de canhoneio; 
• Registro de pressão e temperatura; 
• Amostragem de fundo. 

Operações com flexitubo: 
• Perfilagens; 
• Instalação/retirada de acessórios de coluna; 
• Bombeio de solventes e soluções ácidas; 
• Limpeza de colunas/revestimentos; 
• Indução de surgência (serviços com N2). 

Estimulação 

Mudança de zona produtora ou injetora 

Conversão de poço 

Com a retirada da árvore de 
natal 

 
Substituição de equipamentos do poço 
Mudança de zona produtora ou injetora 
Conversão de poço 
Alteração do método de elevação 
Estimulação  
Contenção de areia 
Correção de cimentação 
Abandono 

Obs.: A árvore de natal molhada horizontal (ANMH) não necessita ser retirada para a desinstalação e 
reinstalação de coluna de produção.   
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II.1 - Operações de intervenção sem a retirada da árvore de natal 

 

As operações de intervenção realizadas sem a retirada da árvore de natal são 

aquelas em que equipamentos ou ferramentas são descidos no poço através de 

um arame, flexitubo ou um cabo eletromecânico. São em geral operações 

simples, que envolvem medições, colocação ou retirada de acessórios da coluna 

de produção ou, ainda, bombeio de soluções ácidas, solventes e nitrogênio. 

 

Qualquer que seja a ação necessária, as operações seguirão a seqüência:  

 

• Instalação do equipamento de segurança (BOPW – BOP de workover, 

instalado sobre a árvore de natal); 

• Descida do equipamento/ferramenta necessário para a operação a ser 

realizada no poço; 

• Execução da operação de intervenção propriamente dita; 

• Retirada do equipamento/ferramenta; 

• Desinstalação do equipamento de segurança (BOPW); 

• Entrega do poço para produção. 

 

  

II.1.1 - Operações com arame e/ou cabo elétrico  

 

As operações realizadas com arame e/ou com cabo eletromecânico são em geral 

de natureza simples, visando o monitoramento da produção, operações de 

canhoneio ou ainda, colocação/retirada de acessórios da coluna.  

 

Segue a descrição das principais operações: 

 

a. Perfilagens: estas operações são realizadas, em geral, para avaliar as 

possíveis causas de uma queda na produtividade dos poços e/ou 

avaliar as condições de fluxo. Através de um cabo eletromecânico, uma 

ferramenta é descida no poço para medir parâmetros (tais como: vazão 

de produção e temperaturas de fluxo); 
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b. Instalação / retirada de acessórios da coluna: a coluna de produção é 

composta por inúmeros elementos, cada um deles prestando-se a uma 

finalidade operacional específica. Estas operações são realizadas para 

controlar temporariamente a passagem de fluidos pela coluna, para a 

substituição de válvulas de gas-lift e para a abertura ou fechamento de 

intervalos de produção; 

 

c. Operações de canhoneio: estas operações são necessárias quando se 

decide colocar um novo intervalo em produção ou injeção, ampliar a 

densidade de furos no intervalo em questão e corrigir a cimentação. A 

operação de canhoneio é realizada com a descida de uma ogiva 

contendo cargas explosivas, que serão detonadas por impulsos 

eletromagnéticos, permitindo a comunicação da formação produtora 

com o interior do poço; 

 

d. Registro de pressão e temperatura: estas operações permitem uma 

análise do comportamento das pressões e temperatura do reservatório. 

Podem ser realizadas leituras em tempo real pelo registrador, que é 

descido no poço através de um cabo eletromecânico. Outra opção é 

descer no poço um registrador de pressão e temperatura, que ali 

permanecerá por algum tempo (dias), registrando os valores de pressão 

que serão analisados posteriormente; 

 

e. Amostragem de fundo: estas operações permitem a coleta 

(amostragem) de fluidos, depósitos orgânicos e inorgânicos e detritos. 

São realizadas através da descida de ferramentas apropriadas 

(caçambas, câmaras especiais etc.), conectadas na extremidade de 

cabo ou arame. 
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II.1.2 - Operações com flexitubo 

 

O flexitubo é um tubo de aço carbono, flexível, introduzido no poço para bombear 

fluidos, gases, soluções ácidas e solventes, necessários à manutenção do poço. 

O flexitubo também permite a realização de operações de perfilagem e 

instalação/remoção de acessórios da coluna de produção, tal como nas 

operações com arame ou cabo. 

 

Nas operações de injeção de soluções ácidas e solventes, também chamadas de 

operações de estimulação, a extremidade do flexitubo é descida e posicionada 

em frente ao intervalo a ser estimulado. 

 

As principais operações com flexitubo são descritas a seguir: 

 

a. Perfilagem: similar às operações com arame e/ou cabo; 

b. Instalação / retirada de acessórios da coluna: similar às operações com 

arame e/ou cabo; 

c. Bombeio de solventes e soluções ácidas para a formação 

(estimulação): as operações de injeção de solventes e soluções ácidas 

são necessárias quando a formação produtora/injetora apresenta-se 

danificada, acarretando queda da produtividade/injetividade do poço. Os 

solventes e as soluções ácidas não estão contemplados no Processo 

Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares (processo 

IBAMA n° 02022.002330/2008); 

d. Limpeza de colunas/revestimentos: nessas operações, a extremidade 

do flexitubo é posicionada próximo ao ponto que apresenta obstrução, 

para que seja injetado o fluido adequado à limpeza pretendida. Estes 

fluidos não estão contemplados no Processo Administrativo de Fluidos 

de Perfuração e Complementares; 

e. Indução de surgência (serviços com N2): a injeção de nitrogênio reduz a 

pressão hidrostática no interior da coluna de produção, permitindo a 

surgência dos fluidos para fora do poço. 
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II.2 - Operações de intervenção com a retirada da árvore de natal 

 

Algumas vezes, a necessidade de intervenção em poços envolve operações mais 

complexas, requerendo, por exemplo, a necessidade de substituição de partes da 

coluna, ou mesmo da coluna inteira. Nessas situações, faz-se necessária a 

retirada da árvore de natal. Em alguns casos ainda, são detectados problemas na 

própria árvore de natal, sendo imprescindível substituí-la.  

 

Todas as operações deste grupo de intervenções, quando em poços submarinos, 

são realizadas por uma unidade marítima de perfuração/completação (já 

aprovada pelo IBAMA), visto que a coluna de trabalho, bem como o dispositivo de 

segurança de poço (BOP), são os mesmos utilizados naquelas operações. 

 

Nessas intervenções, as atividades são iniciadas com as seguintes ações: 

 

• Amortecimento do poço com fluido adequado (contemplado no Processo 

Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares); 

• Retirada da árvore de natal (quando não for ANMH); 

• Instalação do BOP; 

• Retirada da coluna de produção. 

 

Após a execução das operações necessárias, proceder-se-ão: 

 

• Descida da nova coluna de produção; 

• Retirada do BOP; 

• Instalação da árvore de natal; 

• Indução de surgência, exceto nas intervenções em poços injetores. 
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II.2.1- Operações de substituição de equipamentos do poço e/ou da árvore de 

natal 

 

Esse grupo de operações inclui tanto a substituição da árvore de natal, quanto a 

substituição da coluna de produção ou de equipamentos específicos desta.  

 

Após algum tempo de operação, a árvore de natal poderá apresentar problemas 

de funcionamento, sendo necessária a sua substituição. Nesta situação 

específica, não é necessária a retirada da coluna de produção. 

 

No caso da coluna de produção, esta é composta por inúmeros elementos, cada 

qual desempenhando uma função específica. Com o passar do tempo, o desgaste 

natural desses acessórios leva à necessidade de sua substituição. Nessas 

ocasiões, é muito comum que se aproveite a oportunidade para proceder à 

substituição completa da coluna.  

 

 

II.2.2-  Operações de recompletação 

 

Completação é a atividade de preparação dos poços para a produção, pela 

instalação de equipamentos em seu interior (coluna de produção/injeção) e, 

posteriormente, da árvore de natal. O tipo de completação é função de inúmeros 

fatores, tais como: tipo de poço (produtor ou injetor), método de elevação 

aplicado, número de intervalos produtores, geometria do poço (vertical, inclinado 

ou horizontal) etc. 

 

A recompletação é necessária quando se decide alterar a estratégia de 

explotação do campo produtor. Essas operações de intervenção podem ser 

agrupadas em: 

 

a. Mudança de zona produtora ou injetora: são operações que visam 

incluir, excluir ou alterar a zona produtora/injetora, visando o aumento 

da produção de óleo ou a redução na produção de água, ou ainda, 
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aumento da injeção de água. Estão associadas a esta intervenção as 

seguintes operações: cimentação de intervalos (fluidos contemplados 

no Processo Administrativo de Fluidos de Perfuração e 

Complementares), canhoneio de novos intervalos e reconfiguração da 

coluna de produção; 

b. Conversão de poço produtor para injetor: nesse tipo de intervenção, a 

coluna de produção é totalmente substituída por outra e equipada com 

acessórios necessários à injeção de água. Analogamente à intervenção 

para mudança de zona produtora, estão associadas às seguintes 

operações: cimentação de intervalos (fluidos contemplados no Processo 

Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares), canhoneio 

de novos intervalos e reconfiguração da coluna de produção; 

c. Conversão de poço injetor para produtor: nesse tipo de intervenção, a 

coluna de injeção é totalmente substituída por outra e equipada com 

acessórios necessários à produção. Analogamente à intervenção para 

mudança de zona injetora, estas operações estão associadas à: 

cimentação de intervalos (fluidos contemplados no Processo 

Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares), canhoneio 

de novos intervalos e reconfiguração da coluna de injeção. 

 

 

II.2.3-  Alteração do método de elevação 

 

Estas intervenções são necessárias para substituição dos equipamentos de 

subsuperfície, responsáveis pelo incremento de pressão de fundo (válvulas de 

gas-lift, bombas etc.), em função de falhas ou adequação às novas características 

dos fluidos produzidos, dos parâmetros permoporosos e do declínio da pressão 

do reservatório.  

 

As substituições podem ser realizadas pela plataforma de produção, ou então, em 

poços remotos, por uma unidade de perfuração/completação. É realizado o 

amortecimento do poço, utilizando-se fluidos de completação (contemplados no 

Processo Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares), seguido 
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da retirada da coluna de produção, substituição do equipamento de elevação e 

remontagem da coluna. O poço, portanto, torna-se apto ao retorno em produção. 

 

 
II.2.4- Operações de estimulação 

  

As operações de estimulação são necessárias para melhorar a produtividade dos 

poços. Conforme já citado nas operações com flexitubo (item 2.1.2), a injeção de 

soluções ácidas ou solventes (não contemplados no Processo Administrativo de 

Fluidos de Perfuração e Complementares) é utilizada para a remoção de danos 

causados ao reservatório durante a perfuração do poço ou pelo próprio processo 

produtivo, ou ainda, para a melhoria das condições de permoporosidade do 

reservatório.  

  

Outra técnica de estimulação consiste na utilização de fluidos poliméricos (não 

contemplados no Processo Administrativo de Fluidos de Perfuração e 

Complementares), que contêm sólidos inertes em suspensão, chamados de 

agentes de sustentação. Estes fluidos são injetados na formação, criando uma 

fratura que será mantida por estes agentes de sustentação. Esta técnica é 

conhecida como fraturamento hidráulico. 

 

 

II.2.5 - Contenção de areia 

 

As operações de contenção de areia são destinadas a evitar a co-produção da 

mesma junto aos fluidos produzidos do reservatório, para não comprometimento 

dos equipamentos de superfície (erosão e entupimento) e não desestabilização 

do intervalo produtor. 

 

A contenção de areia pode ser do tipo gravel pack ou do tipo stand alone, sendo 

que, em ambas, um sistema semelhante a um filtro é instalado dentro do poço. A 

operação de gravel pack se refere à colocação de agente de contenção (areia, 

cerâmica, bauxita etc.), cuidadosamente dimensionada e selecionada, entre a 



Pág. 
114 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

formação, composta de arenito inconsolidado, e um tubo filtro, de modo a reter 

(filtrar) areia proveniente deste arenito. Na operação stand alone, utiliza-se 

apenas o tubo filtro em frente à formação. 

 

A operação de gravel pack consiste em carrear os agentes de contenção (areia, 

cerâmica sinterizada, bauxita etc.) por meio de um fluido aquoso (contemplado no 

Processo Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares) ou um 

fluido viscosificado com polímeros hidrossolúveis (ex. HEC, goma xantana etc., 

não contemplado no Processo Administrativo de Fluidos de Perfuração e 

Complementares), para o intervalo do poço que necessita ser contido. Constitui-

se, desta forma, um leito fixo de agente de contenção, que possui forma granular 

esférica, entre o revestimento e um tubo filtro posicionado frente ao intervalo de 

interesse. 

 

 

II.2.6 - Operações de correção de cimentação 

 
Como o próprio nome sugere, as operações de correção de cimentação visam 

corrigir a cimentação primária realizada nos poços, após a descida dos 

revestimentos. O resultado desta intervenção é o preenchimento das lacunas 

eventualmente detectadas por ocasião das verificações da qualidade da 

cimentação (perfilagem), realizadas ao longo da vida do poço. Se existentes, tais 

lacunas poderão permitir a indesejável intercomunicação de zonas, por exemplo. 

 

As cimentações secundárias são as operações de cimentação realizadas visando 

corrigir falhas na cimentação primária, eliminar a entrada de água de uma zona 

indesejável, reduzir a razão gás/óleo (RGO) através do isolamento da zona de 

gás adjacente à zona de óleo, abandonar zonas depletadas ou reparar 

vazamentos na coluna de revestimento. São classificadas como: 

 

• Recimentação: é a correção da cimentação primária, quando o cimento 

não alcança a altura desejada no anular. O revestimento é canhoneado em 
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dois pontos e a recimentação só é realizada quando se consegue 

circulação pelo anular, através destes pontos; 

• Compressão de cimento ou squeeze: consiste na injeção forçada de 

cimento sob pressão, visando corrigir localmente a cimentação primária, 

sanar vazamentos no revestimento ou impedir a produção de zonas que 

passaram a produzir água; 

• Tampões de cimento: consistem no bombeamento para o poço de 

determinado volume de pasta, que cobre um trecho do mesmo. São 

utilizados nos casos de perda de circulação, abandono total ou parcial do 

poço, base para desvios etc. Os tampões não são considerados correções. 

Ainda assim, é configurada uma operação de intervenção, que envolve o 

uso de pasta de cimento. 

 

Os fluidos utilizados nestas operações estão contemplados no Processo 

Administrativo de Fluidos de Perfuração e Complementares. 

 

 

II.2.7 - Operações de abandono 

 

Como o próprio nome diz, essas operações são realizadas quando se atinge o fim 

da vida útil de um poço e se decide abandoná-lo. Nesses casos, após a retirada 

da coluna de perfuração, são instalados os tampões de abandono, em 

conformidade com a Portaria nº 025/2003 da ANP.  

 

 

II.3- Duração das operações de intervenção 
 

Conforme citado anteriormente, as operações de intervenção em poços de 

petróleo têm, quase sempre, o caráter de uma manutenção corretiva, em função 

de queda na produtividade do poço. Tal queda da produtividade, por sua vez, é 

um sintoma operacional que, em geral, não permite se conhecer a verdadeira 

causa do problema.  
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Esse caráter corretivo faz com que, poucas vezes, essas operações possam ser 

previamente planejadas e, ainda que o sejam, outros problemas poderão ser 

constatados durante as operações, levando à necessidade de um maior tempo de 

intervenção. 

 

Em função dessas incertezas, nem sempre é possível uma estimativa confiável de 

quanto tempo será necessário para se concluir uma operação de intervenção.  

 

No quadro abaixo, estão apresentados valores estimados/médios da duração de 

operações de intervenção, resultantes da experiência adquirida pela Petrobras ao 

longo de seu período de operação. 
 
 
 

Tipos de intervenção Atividade a ser realizada Duração prevista das 
operações 

Sem a retirada da árvore 
de natal 

Operações com arame e/ou 
cabo 
Operações com flexitubo 

10 dias 

15 dias 

Com a retirada da árvore 
de natal 

Substituição de 
equipamentos do poço 
Recompletação 
Estimulação / contenção de 
areia 
Correção de cimentação 
Abandono 
 

20 dias 

20 dias 
07 dias 

 
15 dias 

  15 dias 
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F) DESCRIÇÃO DO SISTEMA SUBMARINO QUE SERÁ UTILIZADO PARA 
ESCOAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA PRODUÇÃO  
 

As informações solicitadas neste item para a Unidade de Produção do Projeto 

de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal serão apresentadas 

no Estudo para LI e LO pertinente. 

Neste EIA/RIMA são apresentadas as informações referentes ao FPSO P-58, 

UEP do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. 

 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 

Inicialmente, todos os poços do projeto produzirão por surgência natural 

somado ao método de elevação artificial gas lift continuo ou BCSS com Alojador 

de Bomba no Leito Marinho (ABLM). 

Os poços que utilizarão o método de elevação por meio de BCSS terão como 

método de elevação back-up o gas lift, que será utilizado para os casos de falha 

e/ou inoperância da(s) BCSS ou mesmo eventual baixa de produtividade do 

reservatório. 

As interligações dos poços satélites6 a UEP, quando o método de elevação 

artificial for o gas lift (GLC), serão através de bundles compostos por uma linha de 

produção, uma linha de serviço (acesso ao anular) e um umbilical eletro-hidráulico 

(UEH). No caso de poços satélites com método de elevação artificial do tipo 

Bombeio Centrifugo Submerso Submarino (BCSS) as interligações até a UEP 

serão por bundles compostos por uma linha de produção, uma linha de serviço 

(acesso ao anular) e um umbilical eletro-hidráulico integrado com cabo de 

potência, com exceção do poço produtor PROD-Z cujo cabo de potência é 

separado do Umbilical Eletro Hidráulico (UEH).  

Os demais poços, que serão interligados aos Manifolds (MSP), terão bundles 

compostos por uma linha de produção, uma linha de serviço (acesso ao anular) e 

um umbilical eletro-hidráulico. As interligações de cada um dos dois MSP a UEP 

serão através de bundles compostos por duas linhas de produção, duas linhas de 

                                                 
6 Poços interligados diretamente a plataforma 
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GLC (teste e produção), um umbilical eletro- hidráulico e um umbilical de injeção 

de produtos químicos. 

O sistema submarino previsto para a produção do Projeto P-58 será 

composto por: linhas de produção, umbilicais eletro-hidráulicos simples, umbilicais 

integrados com cabo de potência e cabos de potência, linhas de acesso ao 

anular, linhas de injeção, Manifolds de Produção, ANMs de produção e de 

injeção, ABLM - Alojador de Bomba em Leito Marinho, também chamado de 

MOBO e gasoduto flexível. 

Os poços produtores serão horizontais (pós-sal) e verticais (pré-sal), satélites 

de completação molhada e interligados à UEP ou a Manifolds de Produção 

através de bundles compostos por uma linha de produção, uma linha de serviço 

(acesso ao anular do poço) e um umbilical eletro-hidráulico integrado com cabo 

de potência. As linhas e umbilicais terão contato direto com o assoalho oceânico e 

vida útil de 25 anos. Para os Manifolds de Produção o bundle será composto de 

seis linhas sendo duas linhas de produção, duas linhas de serviço e dois 

umbilicais eletro-hidráulicos.  

As linhas de produção e respectivas linhas de serviço, incluindo-se trechos 

dinâmicos e estáticos (riser e flowline) serão do tipo flexível com dimensões 

conforme indicadas nas Tabelas II.2.4-5 e II.2.4-6. Na Tabela II.2.4-7 estão 

relacionadas  as principais dimensões, características e configuração das linhas 

de controle e acionamento hidráulico (umbilicais) para os poços produtores.  

Os poços injetores também serão horizontais (pós-sal) e verticais (pré-sal), 

satélites de completação molhada, porém interligados à UEP através de uma 

linha de injeção e um umbilical eletro-hidráulico.  

As informações sobre as linhas de injeção de água, linhas de controle, 

gasoduto e respectivos umbilicais são apresentadas nas Tabelas II.2.4-8, II.2.4-9, 

II.2.4-10 e II.2.4-11 respectivamente. 

A conexão das linhas submarinas de fluxo com a Árvore de Natal Molhada 

(ANM), com a Base Adaptadora de Bombeio (BAB) do Módulo Alojador (ABLM) e 

com o Manifold Submarino de Produção (MSP) será do tipo vertical, diver-less, de 

primeira ou segunda extremidade. Este padrão é o normalmente utilizado pela 

PETROBRAS em seus projetos sendo bastante confiável. No caso das ANM’s e 

dos MSP’s, a conexão das linhas será individual, isto é, um Módulo de Conexão 
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Vertical (MCV) para cada linha. As interligações serão realizadas por barco de 

lançamento de linhas conforme detalhado no item F. Quanto ao ABLM, o mesmo 

irá dispor somente dois (2) MCV’s de produção, sendo um deles para importação 

e o outro de exportação até a P-58. 

No que diz respeito à transferência da produção, a exportação do óleo após 

estabilizado será realizada através de navios aliviadores. Já o gás excedente será 

escoado para a costa através do sistema de exportação descrito (gasoduto 

flexível).  

 

 Tabela II.2.4-5: Características da(s) Linha(s) de Produção.  

 

POÇO 
RISER FLOWLINE JUMPER 

Compr. 
(m) 

Diâm. 
(pol) 

Compr. 
(m) 

Diâm. 
(pol) 

Compr. 
(m) 

Diâm. 
(pol) 

PROD-U 2200 6 1630 8 250 6 

PROD-V 2200 6 1790 6 250 6 

PROD-X 2200 6 2440 8 - - 

PROD-R 2200 6 3880 8 - - 

PROD-S 2200 6 2540 6 - - 

PROD-T 2200 6 2500 8 250 6 

PROD-Z 2200 6 8310 8 250 6 

PRODPS-A 2200 6 2890 8 - - 

PRODPS-D - - 1390 6 - - 

PRODPS-C 2200 6 2890 8 - - 

PRODPS-B 2200 6 1925 8 - - 

PRODPS-E - - 840 6 - - 

PRODPS-G - - 1855 6 - - 

PRODPS-H - - 3500 6 - - 

PRODPS-F - - 2410 6 - - 
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Tabela II.2.4-6: Características das linhas de produção que interligam os manifolds a 
UEP. 

 

MANIFOLD 
RISER FLOWLINE JUMPER 

Compr. 
(m) 

Diâm. 
(pol) 

Compr. 
(m) 

Diâm. 
(pol) 

Compr. 
(m) 

Diâm. 
(pol) 

MSP-01 2200 8 6780 8 - - 

MSP-02 2200 8 3720 8 - - 

 
 
 
Tabela II.2.4-7: Características e configuração da(s) Linha(s) de Controle e Acionamento 
Hidráulico (Umbilicais) dos Poços Produtores. 
 

POÇO 
UEH INTEGRADO C/ CP UEH CONVENCIONAL 

Compr. 
(m) Especificação Compr. 

(m) Especificação 

PROD-U 3420 15F+CE+CEP - - 

PROD-V 3990 15F+CE+CEP - - 

PROD-X - - 4580 12F+CE 

PROD-R - - 5980 12F+CE 

PROD-S - - 4670 12F+CE 

PROD-T 3420 15F+CE+CEP - - 

PROD-Z 10095 CP 10375 12F+CE 

PRODPS-A - - 5035 12F+CE 

PRODPS-D - - 1880 12F+CE 

PRODPS-C - - 5035 12F+CE 

PRODPS-B - - 4050 12F+CE 

PRODPS-E - - 840 12F+CE 

PRODPS-G - - 1855 12F+CE 

PRODPS-H - - 3500 12F+CE 

PRODPS-F - - 2410 12F+CE 
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Tabela II.2.4-8: Características da(s) Linha(s) de Injeção de Água. 
 

POÇO 
RISER FLOWLINE 

Compr. 
(m) Diâm. (pol) Compr. 

(m) Diâm. (pol) 

INJ-X 2200 6 4015 6 

INJ-Z 2200 6 5970 6 

INJ-V 2200 6 2880 6 

INJPS-F - - 3690 8 

INJPS-E 2200 8 7645 8 

INJPS-C 2200 6 4360 8 

INJPS-A 2200 6 1080 8 

INJPS-D - - 3570 8 

INJPS-B 2200 6 2050 8 

 
Tabela II.2.4-9: Características e configurações da(s) Linha(s) de Controle e 
Acionamento Hidráulico (Umbilicais) dos Poços Injetores. 
 

POÇO 
LINHAS DE CONTROLE 

Comprimento (m) Especificação 

INJ-X 6475 5F+CE 

INJ-Z 7965 5F+CE 

INJ-V 5025 5F+CE 

INJPS-F 3630 5F+CE 

INJPS-E 9965 12F+CE 

INJPS-C 5480 5F+CE 

INJPS-A 3225 5F+CE 

INJPS-D 3575 5F+CE 

INJPS-B 4225 12F+CE 
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Tabela II.2.4-10: Características do Gasoduto. 
 

ORIGEM DESTINO TIPO DIÂMETRO 
(pol) COMPR. (m) 

P-58 PLEM 
Riser Flexível 9,13” 2200 

Flowline Flexível 9,13” 8660 

 

 
Tabela II.2.4-11: Características do Umbilical do Gasoduto. 
 
ORIGEM DESTINO COMPR. (m) ESPECIFICAÇÃO 

P-58 ESDV/PLEM 2030 9x3/8"+3x1/2”+CE 

 

Os fluidos a serem transportados pelas linhas situados entre o poço e a 

planta de processo na unidade FPSO P-58 são constituídos basicamente por 

petróleo e gás, sendo que a água quando estiver presente poderá ou não estar 

emulsionada na fase óleo (A/O).  

As Tabela II.2.4-12 a 17 apresentam a composição e propriedades do fluidos 

que irão escoar pelo sistema de produção.  
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Tabela II.2.4-12: Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  poços do Campo 
de Cachalote  (Pós-Sal - Eoceno). 

 
Componentes Óleo Morto Gás do Flash  

(40oC) Fluido do Reservatório 

CO2 0,00 8,8 v 
N2 0,00 0,14 0,08 
C1 0,00 88,19 47,97 
C2 0,00 5,11 2,78 
C3 0,00 0,52 0,28 
IC4 0,00 0,22 0,12 
NC4 0,00 0,19 0,10 
IC5 0,05 0,06 0,06 
NC5 0,05 0,04 0,05 
C6 0,13 0,05 0,09 
C7 0,23 0,03 0,12 
C8 0,64 0,02 0,30 
C9 0,75 0,00 0,35 
C10 0,73 0,00 0,34 
C11 1,95 0,00 0,89 
C12 2,92 0,00 1,33 
C13 3,41 0,00 1,56 
C14 2,69 0,00 1,23 
C15 5,42 0,00 2,47 
C16 4,45 0,00 2,03 
C17 1,70 0,00 0,78 
C18 4,92 0,00 2,24 
C19 2,73 0,00 1,25 
C20+ 67,21 0,00 30,66 
Densidade do gás  0,6476  
Massa Mol. Total 385 18,76 186 
Massa Mol. C20+ 471 
Densidade C20+ 0,9872 
Temperatura 40oC 
RGO do Flash 69 m3 std/m3 std 
API 18,98   
Coef. Exp. térmica 7,0148 x 10-4 oC-1   
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Tabela II.2.4-13: Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  poços Campo de 
Cachalote  (Pós-Sal - Paleoceno). 

 
Componentes Óleo Morto Gás do Flash 

(40oC) Fluido do Reservatório 

CO2 0,00   
N2 0,00 0,25 0,16 
C1 0,00 82,29 51,39 
C2 0,00 7,87 4,91 
C3 0,00 1,79 1,12 
IC4 0,00 0,94 0,59 
NC4 0,64 0,79 0,73 
IC5 0,51 0,35 0,41 
NC5 0,96 0,18 0,47 
C6 2,14 0,22 0,94 
C7 4,16 0,12 1,64 
C8 6,67 0,06 2,54 
C9 6,59 0,02 2,49 
C10 5,69 0,01 2,14 
C11 5,24 0,00 1,97 
C12 5,79 0,00 2,18 
C13 5,78 0,00 2,17 
C14 5,05 0,00 1,90 
C15 5,12 0,00 1,92 
C16 3,64 0,00 1,36 
C17 2,89 0,00 1,09 
C18 2,46 0,00 0,92 
C19 1,74 0,00 0,65 
C20+ 34,93 0,00 13,12 
Densidade do gás - 0,7065 - 
Massa Mol. Total 247 20,46 105 
Massa Mol. C20+ 412 
Densidade C20+ 0,9310 
Temperatura 40oC 
RGO do Flash 139,37 m3 std/m3 std 
API 30,44   
Coef. Exp. térmica 7,7790 x 10-4 oC-1   
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Tabela II.2.4-14: Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  poços do Campo 
de Baleia Franca (Pós-Sal – CO120). 
 

Componentes Óleo Morto Gás do Flash  
(40oC) Fluido do Reservatório 

CO2 0,00   
N2 0,00 0,04 0,02 
C1 0,00 90,33 47,08 
C2 0,00 4,27 2,23 
C3 0,00 0,27 0,14 
IC4 0,00 0,10 0,05 
NC4 0,00 0,11 0,06 
IC5 0,00 0,03 0,01 
NC5 0,00 0,03 0,02 
C6 0,90 0,04 0,45 
C7 0,42 0,03 0,22 
C8 2,64 0,01 1,27 
C9 1,49 0,00 0,71 
C10 2,34 0,00 1,12 
C11 3,01 0,00 1,44 
C12 3,68 0,00 1,76 
C13 4,45 0,00 2,13 
C14 5,12 0,00 2,45 
C15 5,18 0,00 2,48 
C16 4,67 0,00 2,24 
C17 3,65 0,00 1,75 
C18 4,14 0,00 1,98 
C19 3,33 0,00 1,60 
C20+ 54,96 0,00 26,32 
Densidade do gás  0,6293  
Massa Mol. Total 354 18,23 179 
Massa Mol. C20+ 483 
Densidade C20+ 1,0211 
Temperatura 40oC 
RGO do Flash 68,65 m3 std/m3 std 
API 18,65   
Coef. Exp. térmica 6,9949 x 10-4 oC-1   
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Tabela II.2.4-15: Propriedades e composições molares dos Fluidos dos  poços (Pós-Sal – 
BFR-100). 
 

Componentes Óleo Morto Gás do Flash  
(40oC) Fluido do Reservatório 

CO2 0,00   
N2 0,00 0,35 0,20 
C1 0,00 89,09 51,34 
C2 0,00 5,80 3,34 
C3 0,00 1,67 0,96 
IC4 0,06 0,70 0,43 
NC4 0,12 0,81 0,52 
IC5 0,19 0,37 0,29 
NC5 0,19 0,29 0,25 
C6 0,48 0,32 0,39 
C7 2,00 0,18 0,95 
C8 3,78 0,09 1,65 
C9 4,01 0,02 1,71 
C10 3,88 0,00 1,65 
C11 3,64 0,00 1,54 
C12 3,54 0,00 1,50 
C13 4,25 0,00 1,80 
C14 3,69 0,00 1,56 
C15 4,65 0,00 1,97 
C16 3,38 0,00 1,43 
C17 3,16 0,00 1,34 
C18 2,85 0,00 1,21 
C19 2,38 0,00 1,01 
C20+ 53,77 0,00 22,78 
Densidade do gás  0,6543  
Massa Mol. Total 345 18,95 157 
Massa Mol. C20+ 487 
Densidade C20+ 0,9854 
Temperatura 40oC 
RGO do Flash 85,93 m3 std/m3 std 
API 22,30   
Coef. Exp. térmica 7,2181 x 10-4 oC-1   
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Tabela II.2.4-16: Propriedades e composições molares dos Fluidos do Poço de Baleia 
Anã (Pós-Sal). 
 

Componentes Óleo Morto Gás do Flash 
(40oC) Fluido do Reservatório 

CO2 0,00   
N2 0,00 0,28 0,12 
C1 0,00 97,60 43,22 
C2 0,00 1,70 0,76 
C3 0,00 0,09 0,04 
IC4 0,00 0,01 0,01 
NC4 0,00 0,03 0,01 
IC5 0,10 0,00 0,06 
NC5 0,05 0,01 0,03 
C6 0,04 0,02 0,03 
C7 0,04 0,00 0,02 
C8 0,03 0,00 0,02 
C9 0,18 0,02 0,10 
C10 0,66 0,00 0,37 
C11 1,35 0,00 0,75 
C12 1,95 0,00 1,09 
C13 2,93 0,00 1,63 
C14 2,90 0,00 1,61 
C15 4,70 0,00 2,62 
C16 4,27 0,00 2,38 
C17 3,21 0,00 1,79 
C18 2,64 0,00 1,47 
C19 2,07 0,00 1,15 
C20+ 72,86 0,00 40,59 
Densidade do gás  0,5680  
Massa Mol. Total 378 16,45 218 
Massa Mol. C20+ 440 
Densidade C20+ 0,9849 
Temperatura 40 oC 
RGO do Flash 46,19 m3std/m3std 
API 18,25   
Coef. Exp. térmica 6,9687 x 10-4 oC-1   
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Tabela II.2.4-17: Propriedades e composições molares dos Fluidos dos Poços do Pré-sal.  
 

Componentes Óleo morto Gás do flash Fluido do 
Reservatório 

CO2 0.00 3.92 3.02 
N2 0.00 0.68 0.52 
C1 0.00 73.61 56.65 
C2 0.00 9.90 7.62 
C3 0.13 5.92 4.59 
IC4 0.10 1.12 0.88 
NC4 0.35 2.27 1.83 
IC5 0.28 0.64 0.56 
NC5 1.40 0.91 1.02 
C6 2.43 0.67 1.08 
C7 3.66 0.22 1.01 
C8 6.57 0.11 1.60 
C9 6.64 0.01 1.56 
C10 6.32 0.00 1.46 
C11 5.39 0.00 1.24 
C12 4.94 0.00 1.14 
C13 5.22 0.00 1.20 
C14 4.21 0.00 0.697 
C15 3.91 0.00 0.90 
C16 3.10 0.00 0.71 
C17 2.65 0.00 0.61 
C18 2.55 0.00 0.59 
C19 2.27 0.00 0.52 
C20+ 37.89 0.00 8.73 
Densidade do gás  0.8052  
Massa Mol. Total 288 23.32 84 
Massa Mol.  C20+ 504 
Densidade  C20+ 0.9337 
Temperatura 40oC 
RGO do flash 242.62 m3std/m3std 
API 28.50 
Coef. exp. térmica 7.6356 × 10-4 °C-1 
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Como principais meios de segurança e bloqueio contra vazamentos, a 

unidade terá o acompanhamento e monitoramento contínuo a partir da sala de 

controle de processo, carga e lastro, conhecida como CCR (Central Control 

Room). Nesta sala é realizado o controle das operações de produção, de 

processo da planta, do flare, transferências de carga e lastro, além de operações 

de carga e descarga. Dentre as principais atividades monitoradas tem-se o 

controle das válvulas do poço. 

Adicionalmente aos mecanismos acima destacamos como elementos de 

segurança e bloqueio contra vazamentos os seguintes: 

• ESDV (Emergency Shutt-down Valve) com acionamento hidráulico a ser 

instalada no gasoduto, entre a UEP (P-58) e o PLEM Y, logo após o ponto 

de conexão entre o riser e a flowline (CRF). A ESDV será posicionada o 

mais próximo possível da unidade P-58 de forma a garantir um menor 

inventário de gás no sistema a jusante do primeiro bloqueio; 

• As válvulas do tipo fail safety closed residentes no bloco da ANM (Máster-

1, Máster-2, Wing-1 e Wing-2) responsáveis por garantir a dupla barreira 

de vedação e a segurança do poço; 

• Os poços produtores e injetores das zona de óleo de pós-sal a serem 

perfurados enquadram-se no conceito de poços isolados, não se prevê o 

uso de válvula de segurança de sub-superfície (DHSV – Down Hole Safety 

Valve) para estes poços.  

• Os poços produtores e injetores das zona de óleo de pré-sal a serem 

perfurados, em função das elevadas pressões de reservatórios esperadas, 

está previsto o uso de válvula de segurança de sub-superfície (DHSV – 

Down Hole Safety Valve) para estes poços.  

 
 
 
G) DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES E DAS 
ESTRUTURAS SUBMARINAS  
 

As informações a seguir referem-se exclusivamente ao Projeto de 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. As informações 
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referentes ao Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal  

serão apresentadas posteriormente no estudo para LI e LO específico. 
 
 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 

 
G.1) Instalação da unidade de produção  
 

A unidade de produção FPSO P-58 se deslocará para a locação, navegando 

rebocada com auxílio de outras embarcações, especificamente através de 

rebocadores, pois a mesma não dispõe de propulsão própria. 

O FPSO P-58 caracteriza-se por ser uma unidade do tipo spread mooring na 

qual o navio é mantido posicionado de forma estável através de um sistema de 

ancoragem, cuja função é mantê-lo seguro na locação, atendendo-se as 

limitações de passeio impostas pelos risers. No projeto foram levadas em conta 

as condições extremas de mar e a ocorrência simultânea do rompimento de uma 

linha de ancoragem.   

Serão utilizadas estacas torpedo com 120 toneladas cada, prevendo-se um 

raio de ancoragem variável entre 1600 a 1685 m. Este sistema de ancoragem 

consiste em um conjunto de equipamentos que visa manter o posicionamento do 

navio (ver Figura II.2.4-18).  

No total, o sistema será composto de 22 linhas de ancoragem distribuídas em 

04 (quatro) grupos: dois grupos de 06 (seis) linhas conectados na proa, um deles 

a boreste e o outro a bombordo, mais um grupo de 05 (cinco) linhas conectadas 

na popa boreste e um grupo de 05 (cinco) linhas conectados na popa a 

bombordo. Cada grupo é composto de âncoras tipo torpedo prevendo-se um 

afastamento médio de 1.640 m em relação a UEP, amarra de fundo, tramos de 

cabo de poliéster e amarra de topo, em uma configuração ou arranjo denominado 

semi “taut-leg”, desenvolvida para proporcionar as vantagens do sistema “taut-leg” 

em unidades do tipo FPSO, as quais normalmente estão sujeitas a grande 

variação de calado (Ver Anexo II.2.1-1).  

O sistema de ancoragem será instalado em duas fases: a primeira será o 

lançamento dos torpedos, pré-abandono no fundo do mar da amarra de fundo e 
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dos cabos de poliéster de todas as linhas de ancoragem; a segunda fase será a 

instalação da amarra de topo e a conexão e ajuste das linhas no FPSO (hook-up). 

 
 

 
Figura II.2.4-18: Exemplo de estaca do tipo torpedo a ser utilizada para a ancoragem do 

FPSO P-58.  

 

 Embora o uso de sistemas DP’s (Posicionamento Dinâmico) possibilite 

simplificar a etapa de instalação da unidade, em virtude do tempo de vida do 

empreendimento a opção pela ancoragem mostra-se como alternativa mais 

atrativa do ponto de vista econômico e ambiental. Desta forma, a instalação da P-

58 irá demandar operações tradicionais, como pré-lançamento e lançamento de 

estacas torpedo e linhas de ancoragem, com a posterior conexão destas linhas à 

unidade. Para realizar estas operações serão utilizados barcos de apoio do tipo 

AHTS (Anchor Handling Towing Supply). 

 
 
G.2) Instalação das linhas de escoamento 
 

As linhas flexíveis a serem lançadas e seus respectivos acessórios serão 

carregadas na Base de Vitória (BAVIT). O empreendimento utilizará embarcações 

adicionais do tipo PLSV as quais serão responsáveis pelas operações de pré-

lançamento, lançamento e interligação dos dutos. Para auxílio às atividades 

também serão usados barcos de apoio do tipo RSV ou DSV equipados com 

veículos submarinos de operação remota (ROV).  
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Apresenta-se a seguir um breve resumo de como se dará o processo de 

instalação das linhas para os poços que contemplam pré-lançamento: 

 

• Pré-lançamento das estacas torpedo das linhas flexíveis; 

• Inspeção da rota prevista para o lançamento das linhas; 

• Pré-lançamento individual das linhas de produção, serviço e umbilical 

convencional (jumper) e umbilical integrado com abandono temporário no 

fundo em rota pré-definida;  

• Pré-lançamento individual das linhas de injeção de água e respectivos 

umbilicais de controle (poços injetores) e abandono temporário no fundo 

em local pré-determinado; 

 Nota: O pré-lançamento envolve as conexões verticais dos MCV’s e a 

 ancoragem das linhas a partir do raio da zona de tração. As linhas serão 

 preenchidas com água do mar, sem adição de produtos químicos; 

• Recolhimento dos tramos risers das linhas já pré-lançadas seguida da 

execução do pull-in de segunda extremidade na P-58;  

• Execução dos testes de estanqueidade logo após a instalação dos spools 

de fechamento na UEP;  

• Abertura dos poços produtores e injetores (partida). 

 

Referente aos poços que não consideram etapa de pré-lançamento, a 

instalação das linhas também será feita de forma individual, porém numa única 

fase, ou seja, não haverá abandono provisório para posterior recolhimento. 

O lançamento das linhas de escoamento são operações que visam interligar 

os poços ao FPSO P-58. Os dutos flexíveis e o umbilical integrado são lançados 

individualmente ao longo da rota previamente estabelecida sendo ancorados ao 

assoalho marinho utilizando-se estacas torpedo. Essa fixação tem a função de 

evitar a transmissão de esforços maiores na conexão riser/flow decorrente dos 

movimentos do FPSO. 

As linhas são instaladas conectando-se suas extremidades na ANM ou no 

alojador (ABLM) com o auxílio de módulo de conexão vertical (MCV). A outra 

extremidade conecta-se no FPSO, numa operação de içamento do riser 

denominada pull-in.  
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Abaixo segue o detalhamento das atividades para instalação das linhas de 

escoamento: 

 

Pré-lançamento das estacas torpedo 

Corresponde a atividade de instalação prévia dos torpedos visando à 

ancoragem das linhas flexíveis e será realizada na mesma época da instalação 

dos torpedos de ancoragem da UEP.  

Numa segunda etapa, durante o pré-lançamento e/ou lançamento das linhas, 

será feita a ancoragem final das linhas de escoamento com recurso de ROV. 

 

Inspeção da rota de lançamento das linhas de escoamento 

A rota de lançamento é definida inspecionando-se o fundo do mar, (track 

survey) com o auxílio do ROV (Veículo de Operação Remota), a fim de verificar a 

melhor trajetória a ser utilizada no lançamento e assentamento das linhas no leito 

marinho. Nesta trajetória são avaliados acidentes topográficos, áreas com 

instabilidade geológica, obstáculos que possam interferir na trajetória das linhas e 

a existência de eventuais organismos vivos, determinando assim a melhor 

trajetória a ser seguida.  

 
Preparação do pré-lançamento das linhas de escoamento e umbilicais 

A preparação para lançamento ou pré-lançamento das linhas é executada a 

bordo da embarcação de lançamento - PLSV (Pipeline Laying Support Vessel). A 

fase de montagem e teste das conexões ocorre no convés da embarcação. Nesta 

fase, após a montagem da conexão, é feito um teste pneumático com nitrogênio a 

fim de atestar sua vedação. Nesse momento a linha ainda está vazia ou com ar 

no seu interior. 

Após a preparação da linha, a embarcação de lançamento assume a posição 

sobre o equipamento, e inicia a operação de conexão no MCV. Esta atividade 

utiliza o sistema de conexão vertical direta (MCV). 

 

Pré-lançamento e Lançamento das linhas  

Seguindo a rota previamente determinada, o trecho flow (parte estática) da 

linha é levado a uma coordenada adjacente ao FPSO mais precisamente onde 
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ficará a conexão flow/riser. Nos casos em que há viabilidade para o pré-

lançamento, caso o pré-lançamento mostre-se viável, o riser é abandonado numa 

configuração e posição pré-definida que permita sua posterior recuperação e 

interligação à unidade. Caso contrário, na seqüência é feito o içamento (pull-in) 

para acoplamento ao FPSO.  

No fundo do mar, na região próxima ao FPSO, a linha é ancorada por uma 

estaca torpedo cuja função é reduzir os esforços transmitidos à flowline oriundos 

do riser. A linha é fixada à estaca através de corrente e colar tipo abraçadeira.  

Á medida que a linha flexível é lançada, seu interior é preenchido com água 

do mar sem adição de produtos químicos. A exceção é para as linhas de controle 

hidráulico que utilizam um fluido especial biodegradável a base de água 

(Transaqua DW), cuja ficha de segurança encontra-se apresentado no Anexo 

II.2.4-2. 

 

Conexão das linhas na Unidade de Produção (pull-in) 

O pull-in consiste na operação de transferir a extremidade de cada linha ou 

umbilical individualmente da embarcação de lançamento para o FPSO. São 

utilizados nesta operação equipamentos especiais tais como: guinchos de 

içamento, acessórios para manuseio das cargas, entre outros. A operação 

consiste em posicionar os flanges das linhas alinhados aos suportes existentes no 

FPSO, permitindo assim sua interligação ao sistema existente. No decorrer desta 

operação as linhas permanecem cheias de água do mar. 

Para as operações de pull-in conta-se com o apoio de uma equipe de 

mergulho raso que auxiliará na execução de serviços preliminares, passagem de 

cabos mensageiros e na monitoração da passagem da linha pela boca de sino no 

balcão dos risers até sua completa fixação.  
 
 
 
G.3) Descrição das operações de instalação dos manifolds 
 

Os Manifolds serão instalados via cabo, utilizando embarcação (ou 

embarcações) apropriada(s), a ser(em) definida(s) em processo licitatório. A 

instalação através de cabo poderá ocorrer das seguintes formas:  
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1. Com embarcação que possui guindaste: A embarcação de instalação pode 

ser uma balsa, uma semi-submersível ou um barco. O manifold é fixado e 

transportado no convés da embarcação, e na locação, é colocado para fora 

da borda e descido até o fundo do mar usando-se o guindaste da 

embarcação; 

 

2. Com barco que possui guincho: O manifold é fixado e transportado para a 

locação no convés de um rebocador comum. É necessária a construção de 

trilhos para possibilitar o arraste do manifold no convés do rebocador e a 

passagem dele pelo rolo de popa. Na locação, o manifold é puxado para 

fora do convés do rebocador através de uma linha de puxada e 

sustentação ligada ao barco de instalação com guincho. O manifold, após 

sair do convés do barco de transporte e cair na água, descreve uma curva 

dentro d´água de maneira totalmente amortecida. Em seguida ao 

lançamento em pêndulo, o manifold é assentado no fundo do mar usando-

se o guincho do barco de instalação.  
 

A confirmação quanto à operação de instalação dos manifolds e a descrição 

das embarcações envolvidas serão encaminhadas para esta CGPEG tão logo o 

processo de licitação seja encerrado. 

 

 
G.4) Instalação da Linha Flexível de exportação de gás do FPSO P-58 
 

A instalação da linha de exportação de gás neste caso seguirá os mesmos 

procedimentos citados no item acima, sendo que não haverá etapa de pré-

lançamento e o preenchimento do duto será feito com nitrogênio (N2). Após 

concluído o lançamento e o pull-in do gasoduto flexível o mesmo estará inertizado 

com N2 a pressão de uma atmosfera (1atm). Os testes de estanqueidade a serem 

realizados a bordo do FPSO também serão feitos com gás inerte. 

A exportação do gás para aproveitamento em terra será através de um 

gasoduto flexível de 9,13” lançado a partir da P-58 ao PLEM Y (Pipeline End 

Manifold) do Gasoduto Sul Norte Capixaba. 
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G.5) Embarcações a serem utilizadas nas operações de instalação  
 

Para a fase de instalação do empreendimento, as operações de lançamento 

do sistema de ancoragem e dos equipamentos submarinas tais como ANM’s, 

ABLM’s, Manifolds, dutos e umbilicais demandam o uso de embarcações 

específicas para cada tipo de atividade. Na Tabela II.2.4-18 são apresentadas as 

possíveis unidades de lançamento associadas a estas atividades, o tipo de 

serviço que cada uma desenvolve, bem com a duração prevista destas atividades. 

 
Tabela II.2.4-18: Unidades passíveis de serem utilizadas durante a instalação do Projeto 
de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. 
 
UNIDADES  INSTALAÇÃO SUBMARINA DURAÇÃO PREVISTA 

PARA A ETAPA 

Barcos de Apoio a Ancoragem (AHTS) 
Far Santana 
Skandi Fluminense 
Skandi Copacabana 

Ancoragem do FPSO Cidade de 

Anchieta em águas profundas 

30 dias (pré-

lançamento) 

+ 

40 dias (Ancoragem) 
Barcos de Lançamentos de linha (PLSV): 
Sunrise 2000 
Acergy Condor 
Lochnagar 
Kommandor 3000 
Pertinacia 
Normand Seven 
Normand Progress 
Polar Queen 

Lançamento das linhas flexíveis 

em águas profundas 

24 meses ( Pré-

lançamento + 

interligação) 

Barcos de inspeção (DSV): 
Acergy Harrier  
Toisa Sentinel 

Embarcações de suporte ao 

mergulho (Diving Support Vessel 

- DSV) 

24 meses  

Barcos de suporte (RSV): 
Island Spirit 
Toisa Voyager 
Toisa Conqueror 
CBO Isabella 
Skandi Chieftain 
CBO Rio 
CBO Campos 

Embarcações de suporte de 

ROV (RSV) 
24 meses  

Barcos de lançamento de equipamentos 
submarinos (SESV) 
- Skandi Santos 

Lançamento de equipamentos 

(BAP, ANM) submarinos em 

águas profundas 

variável 

 
G.6) Comissionamento da UEP 
 

É uma etapa da implantação do empreendimento que reúne as atividades 

realizadas em sistemas e equipamentos, de modo a se confirmar o atendimento 
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aos requisitos de projeto, operação e desempenho. Essas atividades são 

realizadas desde o projeto básico das unidades e sistemas, especificação técnica, 

aquisição, recebimento e instalação dos equipamentos, até a fase de operação. 

 Da fase de projeto e especificação dos sistemas e equipamentos até a 

instalação e montagem dos mesmos, são executadas as seguintes atividades: 

• Identificação e Controle dos equipamentos, sistemas e subsistemas; 

• Inspeção de recebimento dos equipamentos; 

• Preservação dos equipamentos; 

• Fiscalização na instalação e montagem dos equipamentos; 

• Fiscalização na execução dos testes de integridade, dos 

equipamentos, tubulações e instrumentos; 

 

 Na fase de pré-comissionamento, com todos os equipamentos sistemas e 

subsistemas já montados, são realizadas atividades “a frio”, normalmente com ar 

e água, a saber: 

• Execução de calibração e parametrização de instrumentos e 

equipamentos; 

• Execução de testes de continuidade e isolamento elétrico; 

• Execução de testes de estanqueidade em tubulações e conexões com 

equipamentos; 

 

 Na fase de comissionamento propriamente dito, são realizados testes 

funcionais (a quente) dos equipamentos, utilizando como fluidos os 

hidrocarbonetos produzidos. Nesta fase são executadas as seguintes atividades: 

• Execução dos testes de intertravamento nos equipamentos e sistemas 

(Matriz de Causa e Efeito); 

• Ativação e execução dos testes de desempenho nos equipamentos e 

sistemas; 

• Liberação dos sistemas pelas autoridades governamentais 

responsáveis (DPC, Classificadora, etc) 

• Assinatura do termo de recebimento temporário do sistema; 

• Realização dos testes de longa duração nos sistemas pertinentes; 
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 Nesta última fase a queima de gás ocorre devido a: 

• Paradas dos equipamentos inerentes ao processo de 

comissionamento, calibração e ajustes de instrumentos, 

reconfiguração de sistemas, limpeza de filtros, etc; 

• Ajustes do sistema de separação e tratamento de óleo/gás e 

depuração de gás de forma a enquadrar o gás para consumo nos 

Turbo Geradores - TG; 

• Baixa vazão de gás para uso nos TGs. Nesse caso é utilizado o óleo 

Diesel em substituição ao gás; 

• Baixa vazão de gás para o sistema de compressão; 

 

 No caso no FPSO P-58, estima-se que a fase de comissionamento 

propriamente dita seja de aproximadamente 3 meses após o inicio da produção, 

período no qual haverá necessidade de queima de gás devido aos motivos acima 

informados. 
 
 
H) RISCOS ENVOLVIDOS NAS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO 
 
 
Procedimentos de reconhecimento e escolha de locações e as medidas 
adotadas para a mitigação do risco de instabilidade geológica;  
 

Descrevem-se a seguir os principais procedimentos para reconhecimento e 

seleção das locações, considerando-se a unidade de produção (sistema de 

ancoragem), as linhas de produção e injeção entre as ANM’s e a unidade de 

produção, assim como o gasoduto que interligará o FPSO P-58 ao PLEM Y do 

Gasoduto Sul-Norte Capixaba. 

No ano de 2003 a PETROBRAS realizou estudo (Hercos , Schreiner & Lipski, 

2003) no qual apresenta as descrições e interpretações das feições geológicas de 

fundo e sub-fundo marinhos na área dos campos de Jubarte, Baleia Azul, Baleia 

Franca, Cachalote e Baleia Anã, norte da Bacia de Campos, estado do Espírito 

Santo.  

Já em 2006 a PETROBRAS emitiu relatório interno (Merschmann , Amorim & 

Schreiner., 2006) onde apresenta as descrições e interpretações das feições 

geológicas de fundo e sub-fundo marinhos na área dos ring fences de Baleia 
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Franca, Baleia Anã e Cachalote, na mesma área ao norte da Bacia de Campos.  

O principal objetivo de ambos os estudos foi a caracterização das feições 

geológicas indicativas de risco geológico (geohazards) para locação de poços e 

instalação de equipamentos de produção.  

Em fevereiro de 2011 a PETROBRAS apresentou um relatório interno sobre a 

estabilidade do piso marinho (Borges et al. 2011) na área do Parque das Baleias, 

que abrange a área das concessões de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca,  Baleia 

Anã, Baleia Azul e Mangangá. Neste estudo foi realizado o mapeamento de áreas 

susceptíveis à deslizamentos, considerando o método determinístico.  Este 

método tem como base os modelos de estabilidade, que levam em consideração 

informações detalhadas dos taludes e são baseadas nos princípios da Mecânica 

dos Solos, que envolvem uma abordagem de equilíbrio limite com a formulação 

de um talude infinito. Os dados gerados pela aplicação desta metodologia foram 

incorporados em uma plataforma SIG para calcular a distribuição espacial do fator 

de segurança (FS) em uma dada região, baseado na hipótese de que 

deslizamentos geralmente ocorrem ao longo de superfícies de ruptura 

tranlacionais rasas (Terlien et al., 1995, Van Westen et al., 1997, Wu & Siddle, 

1995). 

 

Estudo de 2003 - Descrições e interpretações das feições geológicas de fundo e 

sub-fundo marinhos na área norte da Bacia de Campos, Estado do Espírito Santo.  

 

O estudo de 2003 descreve e interpreta as feições geológicas do fundo e 

subfundo marinho da área norte do Bloco BC-60, onde está situado o Parque das 

Baleias. A área está situada no Estado do Espírito Santo, na porção norte da 

Bacia de Campos (Figura II.2.4.19). O relatório foi baseado em interpretação de 

dados de sísmica 3D, 8 amostras geológicas (Jumbo piston cores-testemunhos a 

pistão) geminadas a 8 ensaios geotécnicos (PCPT) distribuídos em toda a área, 

dados de sonar de varredura lateral, sísmica de alta resolução (SBP - Sub-Bottom 

Profile), multi-feixe (retroespalhamento-backscaterring e batimetria de detalhe) e 

histórico de operações de jateamento feitas em poços da área.  
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Figura II.2.4.19: Mapa de localização da área em estudo (em vermelho o ring fence de Jubarte). 
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Esse trabalho iniciou-se com o mapeamento do refletor do fundo do mar e 

do primeiro horizonte de mais alta amplitude abaixo do fundo marinho 

(Horizonte 1), utilizando o dado sísmico 3D NBC60new na área do Campo de 

Jubarte.   

A seguir, atributos sísmicos (edge e amplitudes sísmicas) foram utilizados 

para auxiliar na caracterização geológica do fundo e do sub-fundo marinhos 

foram extraídos, e estão representados por meio de mapas. Além disso, mapas 

de isópacas (espessura de sedimentos) das unidades mapeadas foram obtidos 

visando um melhor entendimento da dinâmica deposicional atuante na área. O 

mapeamento foi finalizado com a demarcação das principais falhas geológicas 

que atingem fundo e sub-fundo marinhos.  

A etapa final de trabalho contemplou a integração dos diversos mapas 

gerados com as amostras geológicas e geotécnicas disponíveis na área, para a 

definição do mapa faciológico e do mapa de geohazard.  

Analisando-se os dados da batimetria, observou-se que a área de estudo 

está localizada no Talude Continental Inferior da porção norte da Bacia de 

Campos. Nesta região da bacia, a Plataforma Continental tem declividade 

variando de zero a 1 grau e largura aproximada de 70 km. A quebra da 

plataforma apresenta forma convexa e arredondada (Castro, 1992) e está 

posicionada entre 120 e 140 m de profundidade. O Talude Continental está 

situado entre as isóbatas de 140 e 1500 m e tem largura de 36 km. 

O talude da área tem direção NS e se apresenta na forma de um grande 

anfiteatro. O Talude Superior apresenta as declividades mais elevadas, entre 5 

e 12 graus. A declividade torna-se gradativamente menor em direção ao talude 

inferior, onde varia entre 1 e 3 graus.  

O Talude Superior é cortado por canais retilíneos e estreitos, que adentram 

a plataforma na porção noroeste da área, e se encontram abandonados e 

desconectados da plataforma nas porções central e sul. A forma retilínea dos 

canais está associada à declividade relativamente elevada dessa porção do 

talude. Os canais observados no Talude Médio e Inferior apresentam maior 

porte e são relativamente mais sinuosos.   

 



Pág. 
142 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

A área dos campos em estudo caracteriza-se por um relevo suave, com 

declividade predominando entre 0 a 3 graus, podendo atingir valores de até 30 

graus nos flancos dos canais que cortam o talude. Entretanto, esses valores de 

declividades ocorrem isoladamente, e mesmo nas escarpas dos canais 

predominam declividades que variam entre 4 e 15 graus (Figura II.2.4-20). 

 

 
Figura II.2.4-20: Visualização 3D do fundo do mar na porção norte do Bloco BC-60 

mostrando os dois principais canais que cortam o talude, os poços da 
área e as amostras geológicas do fundo marinho (amostras em rosa). 

 

A área estudada é coberta em quase toda a sua extensão por um lençol 

hemipelágico (drape) constituído por marga na parte superior, passando para 

lama rica em carbonato e, posteriormente, para lama levemente carbonática, 

esta última mais abundante (Kowsmann & Vicalvi, 2003). Este drape teve o 

início de sua deposição cerca de 127.000 anos atrás, durante o início do 

penúltimo período interglacial (biozona X do Neopleistoceno). O intervalo 

superior de composição margosa possui espessuras variando entre 0,79m (GL-

75) e 1,77m (GL-74) e pertence à biozona Z, de idade holocênica. 

O drape superficial da seção sedimentar da área de estudo é 

acusticamente transparente, de composição predominantemente hemipelágica. 

Em sísmica, o drape é limitado em sua parte superior pelo refletor do fundo do 

mar e, na parte basal, por uma reflexão de forte amplitude denominada de 
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Horizonte 1. O intervalo equivalente ao drape foi denominado de Seqüência 1. 

O Horizonte 1 representa uma discordância erosiva, presente em toda a área 

de interesse, que ora erode sedimentos lamosos (lama ou diamictitos), ora 

corta sedimentos arenosos. A idade mínima inferida para este evento erosivo é 

de 127.000 anos, ou seja, ele é mais velho do que 127.000 anos, e 

provavelmente ocorreu ainda durante a biozona W (Neopleistoceno). 

Com relação à estabilidade do talude, a área estudada não apresenta 

fatores de risco. Ao contrário, a presença de um espesso drape hemipelágico 

quaternário, que inclui as biozonas Z, Y1, Y2 e X, indica a ausência de eventos 

de deslizamentos e remoção há pelo menos 127.000 anos. Neste aspecto o 

talude da área é estável. 

Nos registros de sonar e multi-feixe não foram observadas formações 

abrasivas no fundo marinho, tais como corais e lajes de algas vermelhas 

incrustantes. Os únicos alvos refletivos que ocorrem na área referem-se à 

presença de equipamentos (cabeças de poços) e a afloramentos localizados, 

que ocorrem nos flancos norte dos canais 1 e 2. 

 

Estudo de 2006 - Caracterização das feições geológicas indicativas de risco 

geológico (geohazards) 

A área de estudo de 2006 está situada aproximadamente a 110 km a 

sudeste da cidade de Vitória, Espírito Santo, localizada na porção norte da 

Bacia de Campos, em região de águas profundas, entre as cotas batimétricas 

de -1110 a -1522m (Figura II.2.4-21), entre as coordenadas 

382.059m/7.647.308m e 403.799m/7.663.869m, referenciadas ao datum Aratu, 

meridiano central 39°.  
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Figura II.2.4-21: Mapa de localização dos ring fences de Jubarte, Cachalote, Baleia 

Franca, Baleia Anã  e Baleia Azul. 
 

As descrições e interpretações do estudo de 2006 tiveram como base 

dados provenientes de sísmica de reflexão 3D NBC60jun, 17 amostras de 

testemunho a pistão (Jumbo Piston Cores) entre estas 8 testemunhos 

geológicos (GL’s) e 9 geotécnicos (JPC), e 14 ensaios geotécnicos in situ do 

tipo PCPT (PiezoCone Penetration Test) das campanhas dos navios Bucentaur 

(Procap3000, 2003) e Explorer (2005), distribuídos por toda área. A 

interpretação geológica incluiu o mapeamento de sedimentos quaternários, 

(holocênicos e pleistocênicos) e os horizontes imediatamente abaixo, não 

datados. 

Esse trabalho iniciou-se com o mapeamento do refletor do fundo do mar e 

três refletores abaixo do fundo marinho, utilizando o dado sísmico 3D 

NBC60jun na área dos campos de Baleia Franca, Baleia Anã e Cachalote.   

A seguir, atributos sísmicos (edge e amplitudes sísmicas) utilizados para 

auxiliar na caracterização geológica do fundo e do sub-fundo marinhos foram 

extraídos, e estão representados por meio de mapas. Além disso, mapas de 

isópacas (espessura de sedimentos) das unidades mapeadas foram obtidos 

visando um melhor entendimento da dinâmica deposicional atuante na área. O 
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mapeamento foi finalizado com a demarcação das principais falhas geológicas 

que atingem fundo e sub-fundo marinhos.  

A etapa final de trabalho contemplou a integração dos diversos mapas 

gerados com as amostras geológicas e geotécnicas disponíveis na área, para a 

definição do mapa faciológico e do mapa de geohazard (Figura II.2.4-22).   

 

 
Figura II.2.4-22: Mapa de geohazard da região dos ring fences dos campos de Baleia 

Franca,  Cachalote, Jubarte, Baleia Anã e Baleia Azul (Merschmann, 
Amorim & Schreiner, 2006). 

 

De acordo com os dados da batimetria, a área dos Ring Fences de Baleia 

Franca, Baleia Anã e Cachalote caracteriza-se por um relevo suave, com 

declividade predominando entre 0 a 3 graus, podendo atingir valores de até 23 

graus nos flancos dos canais localizados na porção oeste. Entretanto, esses 

valores de declividades ocorrem isoladamente, e mesmo nas escarpas dos 

canais predominam declividades que variam entre 4 e 15 graus. 
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A morfologia do fundo marinho na área de estudo, principalmente a oeste e 

no centro do ring fence de Cachalote, é fortemente condicionada pela 

geometria de deposição dos diamictitos, que possuem formas lobadas ao longo 

de largos canais de direção NE-SW e E-W e foram recobertos por sedimentos 

arenosos e lamosos. Dessa maneira, pequenas depressões do fundo marinho 

também são observadas na base dos sedimentos lamosos. Esse tipo de 

depressão atinge até 400 m de largura e 2 km de comprimento, apesar de 

apresentarem profundidades rasas que atingem em torno dos 15 m.  

As direções preferenciais de falhamento também influenciam a morfologia 

do fundo, sendo os canais de direção E-W, localizados a noroeste e a sul de 

Cachalote, limitados parcialmente por zonas de falha.  

De maneira geral, pode-se afirmar que o fundo marinho da área mapeada 

apresenta um gradiente suave para SE na Plataforma Continental e mais 

elevado no talude superior. 

De acordo com Kowsmann & Vicalvi (2003), o fundo marinho do Parque 

das Baleias é capeado por uma unidade recente (de idade Pleistocênica 

Superior e Holocênica), com espessura de 0 a 28 metros (Figura II.2.4.10), 

depositada na forma de um lençol hemipelágico contínuo (drape) que ocorre, 

inclusive, preenchendo o interior dos canais 1 e 2. Esse drape apresenta 

granulometria pouco variável, sendo principalmente composto por sedimentos 

lamosos e, subordinadamente, por areias de granulação muito fina 

interlaminadas. Ainda segundo os referidos autores, esse drape começou a ser 

depositado há cerca de 127.000 anos, durante o início do penúltimo período 

interglacial (biozona X do Neopleistoceno). Conforme Silva et al. (2008), esta 

capa de sedimentos que recobre toda a área é constituída por marga, lama rica 

em carbonato e lama levemente carbonática. As margas coincidem com os 

períodos pós-glaciais, enquanto que as lamas correspondem aos períodos 

glaciais. A presença desse drape hemipelágico quaternário, que inclui as 

biozonas Z (Holoceno), Y1, Y2 e X (Pleistoceno Superior), indica a ausência de 

eventos de deslizamento e remoção há pelo menos 127.000 anos. Nesse 

aspecto, o piso marinho da área pode ser considerado estável. 

De acordo com o estudo de 2006 apresentado acima, não foram 

identificadas feições geológicas indicativas de risco geológico (geohazards) 
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para locação de poços e instalação de equipamentos de produção, desta forma 

não haverá necessidade de aplicação de procedimentos e/ou medidas 

mitigadoras referentes ao risco de instabilidade geológica. 

 

Estudo de 2011 - Estabilidade do piso marinho na área do Parque das Baleias 

No estudo de 2011, sobre a estabilidade do piso marinho na área do 

Parque das Baleias, foram utilizados para a construção do mapa de fator de 

segurança (FS) o cruzamento de diversos mapas temáticos (Figura II.2.4-23 a 

27), da batimetria, da declividade do assoalho marinho, de aspecto, da 

faciologia e da espessura do drape lamoso do fundo marinho, com informações 

geológicas e geotécnicas provenientes de ensaios in-situ e de amostras de solo 

obtidas na área de estudo a partir de quarenta furos de penetração de 

piezocone (PCPT’s) e vinte e quatro amostragens Jumbo Piston Core (JPC). 
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Figura II.2.4-23: Mapa batimétrico do Parque das Baleias.  
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Figura II.2.4-24: Mapa de gradiente do Parque das Baleias salientando irregularidades do fundo marinho e canais submarinos. 
 



Pág. 
150 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 

 
 

Figura II.2.4-25: Mapa de aspecto gerado para a área do Parque das Baleias  
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Figura II.2.4-26: Mapa faciológico da área do Parque das Baleias mostrando um fundo marinho composto por lama hemipelágica. Lama é o 

sedimento composto pela mistura das frações granulométricas da tamanho silte e argila. 
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Figura II.2.4-27: Mapa de espessura do drape lamoso de fundo, situado entre o fundo do mar e o primeiro batente para a área do Parque das Baleias.  
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Na metodologia determinística desenvolvida por Borges et. al. 2011 a 

modelagem matemática desenvolvida teve com base a formulação do talude 

infinito para a situação submersa. O cálculo do fator de segurança estático 

contra deslizamentos foi executado através da ferramenta de álgebra matricial 

da aplicação SIG (Sistema de Informações Geográficas), apresentando como 

resultado a variação espacial do fator de segurança para toda a área, e não 

somente para um talude específico. 

Inicialmente, gerou-se um mosaico com os Modelos Digitais do Terreno 

(MDT) disponíveis na área de estudo. Cada MDT é originado de dados de 

multi-feixe e interpretações do fundo marinho dos dados sísmicos 3D. Através 

do mosaico gerado, teve-se um MDT de toda área de interesse, do qual 

derivou-se a declividade do piso marinho utilizando as ferramentas do 

Geomedia® Grid. 

Para avaliar a suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos submarinos 

no Parque das Baleias aplicou-se a formulação de talude infinito, considerando 

o piso marinho como constituído por solo normalmente adensado. A análise de 

estabilidade de taludes através do método do talude infinito é o primeiro passo 

para se avaliar a situação de um talude submarino de grande extensão. Ele 

tem sido usado para prever áreas susceptíveis à escorregamentos 

translacionais rasos, em áreas onde estejam bem definidos planos de 

transição, como é o caso verificado no Parque das Baleias. 

O método do talude infinito é o mais simples para a análise de estabilidade 

de taludes. Conforme Skempton & Delory (1957), o deslizamento planar de 

uma massa de solo ocorrendo em uma superfície de ruptura que é 

aproximadamente paralela à superfície do terreno, pode ser analisado 

efetivamente usando uma análise de talude infinito. O nome “talude infinito” é 

dado à uma massa de solo de inclinação constante de extensão ilimitada, e 

condições uniformes em qualquer dada profundidade abaixo da superfície. 

Desse modo, nessa análise o solo é assumido como deslizando em uma 

superfície de ruptura plana que é paralela à superfície, e o talude é 

considerado como sendo infinito em extensão com uma certa inclinação em 

relação à horizontal. 
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A estabilidade do piso marinho na área do Parque das Baleias foi avaliada 

para condições estáticas, considerando apenas o carregamento gravitacional. 

Para a análise de estabilidade de taludes sob condições estáticas, um fator de 

segurança FS foi calculado em cada cela, o qual é definido segundo a 

equação: 
 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ν

μ

σα
S

sen
Fs

2
2                                                 (1) 

 
Onde: 
FS =Fator de segurança 
 α= Declividade do piso marinho 
Sμ = Resistencia ao cisalhamento não drenada do solo 
σν= Tensão vertical de sobrecarga efetiva in-situ. 

 
Skempton (1969) notou que a razão Sμ/σν para solos normalmente 

adensados varia de aproximadamente 0,2 a 0,5 para a maioria dos tipos de 

argila. A título de exemplo, usando a equação 1 e esses valores para a razão 

Sμ/σν, o fator de segurança para solos normalmente adensados foi calculado 

para declividades variando de 0 a 20 graus, e os resultados foram plotados no 

gráfico da Figura II.2.4-28. 
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Figura II.2.4-28: Variação no fator de segurança com o ângulo do talude, 
para um talude infinito submerso constituído por um solo 
normalmente adensado usando resistência ao cisalhamento não-
drenada. 

 
Não há uma regra geral sobre como o fator de segurança deva ser 

classificado, tenha ele sido calculado considerando condições drenadas ou não 

drenadas. Por exemplo, Van Westen & Terlien (1996) categorizaram o fator de 

segurança em três classes: abaixo de 1, o que significa talude instável, entre 1 

e 1,50, o que significa moderadamente estável, e acima de 1,50, indicando um 

talude estável. O SINMAP – Stability INdex MAPping (Pack et al., 1998, 2001), 

uma extensão para a modelagem computacional de estabilidade de taludes no 

programa ArcView, usa seis classes para o fator de segurança, incluindo 

divisões para valores abaixo de 1. Em uma análise de estabilidade de taludes, 

o fator de segurança com relação à resistência ao cisalhamento do material 

tradicionalmente tem as seguintes funções: 

o Levar em consideração as incertezas nos parâmetros de resistência 

ao cisalhamento devido à variabilidade do solo, e a relação entre a 

resistência medida no laboratório e a resistência obtida nos ensaios 

de campo; 
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o Contabilizar as incertezas quanto aos carregamentos atuantes no 

talude, tais como: cargas superficiais, peso específico, poropressões, 

etc.; 

o Considerar as incertezas na forma como o modelo representa as 

condições reais no talude, incluindo: a possibilidade de que o 

mecanismo de ruptura crítico seja um pouco diferente daquele que 

foi identificado, e que o modelo não seja conservativo; 

o Assegurar que as deformações no corpo do talude sejam aceitáveis. 

O fator de segurança igual a 1 não indica que a ruptura de um talude 

seja necessariamente iminente. O fator de segurança real é 

fortemente influenciado por detalhes geológicos, como propriedades 

tensão-deformação do solo, distribuição real de poropressões, 

estado de tensões inicial, ruptura progressiva e inúmeros outros 

fatores. Entretanto, na prática, é conveniente assumir que um fator 

de segurança de 1 seja definido como a condição crítica, onde as 

forças resistentes e atuantes no talude estão equilibradas. 

 

Tendo em vista os riscos envolvidos em projetos de desenvolvimento da 

produção de óleo e/ou gás offshore, é necessário se considerar um nível de 

segurança alto para o Parque das Baleias, tanto contra a perda de vidas 

humanas quanto contra danos materiais e ambientais. Dessa forma, o fator de 

segurança considerado como mínimo requerido para garantir a segurança do 

piso marinho da área é de 1,50, de acordo com padrões recomendáveis de 

Engenharia, encontrando suporte nas diretrizes da ABNT NBR 11682:2009 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 

O fator mínimo aceitável de 1,50, de acordo com a norma de Engenharia 

citada, tem a finalidade de cobrir as incertezas referidas anteriormente. 

Entretanto, a referência acima se refere ao estudo e controle da estabilidade de 

encostas e de taludes resultantes de cortes e aterros realizados em encostas, 

diferindo do caso aqui analisado, quer seja, a estabilidade de taludes naturais 

submarinos. Tal referência foi usada devido à ausência de normas quanto à 

segurança de taludes contra deslizamentos na condição offshore. 
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O resultado do cálculo do fator de segurança (FS) foi um mapa temático 

apresentando a distribuição espacial dos valores de FS ao longo de toda a área 

estudada. Estes resultados passaram por uma etapa de agrupamento 

automático em intervalos previamente definidos, onde o fator de segurança foi 

classificado em quatro classes diferentes, como mostra a Tabela II.2.4-19 Esta 

classificação define as áreas potenciais à deslizamentos no Parque das 

Baleias. 

 
 

Tabela II.2.4-19: Definição das classes de estabilidade do piso marinho baseada nos 
valores de FS. 

Critério Classe Susceptibilidade a 
deslizamentos 

Comentários 

FS > 1,50 4 
Susceptibilidade baixa a 
deslizamentos. 

Carregamentos externos 
significativos são necessários 
para promover a instabilidade. 

1,30 
<FS>1,50 3 

Susceptibilidade 
moderada a 
deslizamentos. 

Carregamentos externos 
moderados são necessários 
para promover a instabilidade. 

1,00 
<FS>1,30 2 

Susceptibilidade alta a 
deslizamentos. 

Carregamentos externos de 
pequena magnitude são 
suficientes para a instabilidade. 

FS ≤ 1,00 1 

Susceptibilidade muito 
alta a deslizamentos. 

Carregamentos externos não 
são necessários para a 
instabilidade (talude na 
iminência de deslizamento). 

 
Para a construção do mapa de variação espacial do Fator de Segurança 

(Figura II.2.4-29), o método de interpolação estatístico Krigagem foi utilizado. A 

Krigagem assume que a distância ou direção entre os pontos amostrados 

reflete uma correlação espacial que pode ser usada para explicar a variação na 

superfície. Ela ajusta uma função à um número determinado de pontos, ou à 

todos os pontos dentro de um raio especificado para determinar o valor de 

saída para cada posição. A Krigagem é mais apropriada quando uma distância 

espacialmente correlacionada ou desvio direcional nos dados é conhecida, e é 

geralmente usada para aplicações nas Ciências do Solo e Geologia. A 

Krigagem usa um raio de pesquisa que pode ser fixo ou variável. Os valores 

gerados para as celas podem exceder a faixa de valores das amostras, e a 

superfície pode não passar através das amostras. 
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A Figura II.2.4-29 apresenta a distribuição espacial dos valores de fatores 

de segurança calculados para os diversos campos do Parque das Baleias. 

Esse mapa define áreas potenciais a movimentos de massa submarinos 

translacionais rasos na área de estudo. Nesse mapa, é apresentado o valor de 

fator de segurança mínimo calculado em cada ponto, tendo em vista a opção 

pelo uso da declividade máxima, que é o parâmetro de maior peso no cálculo 

de fator de segurança. 
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Figura II.2.4-29: Mapa de fatores de segurança estáticos contra deslizamentos obtido da modelagem matemática para o Parque das 
Baleias. 
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Os resultados das análises de estabilidade estáticas do piso marinho 

realizadas para o Parque das Baleias (isto é, sem considerar o efeito de sismos), 

revelaram que ao se considerarem condições não-drenadas para o 

comportamento do solo, praticamente toda a área se apresentou com fatores de 

segurança acima do mínimo recomendável de 1,50 (área em azul do mapa da 

Figura II.2.4-29). Valores calculados de fatores de segurança menores do que 

1,50 se concentraram ao longo das paredes dos canais 1 e 2, por apresentarem 

elevadas declividades. Tal fato evidencia que a declividade a é o parâmetro de 

maior peso no cálculo de fatores de segurança contra deslizamentos.  

Portanto, as áreas mais críticas e propensas a ocorrência de eventos de 

deslizamento são aquelas situadas nas bordas dos canyons 1 e 2, onde o fator de 

segurança é inferior a 1,50,. No entanto, a existência de uma camada lamosa, 

com 4 a 12 metros de espessura, datada em 127.000 anos, sobre o primeiro 

batente (Figura II.2.4-27), demonstra que, apesar da maior declividade, essas 

áreas se mantiveram estáveis e livres de movimentos gravitacionais sub-aquosos 

desde o Neopleistoceno.  

 

Conclusão 

 

As localizações das instalações, das linhas de ancoragem e das linhas 

flexíveis estão integralmente situadas em áreas onde o fator de segurança é 

superior a 1,5 (Figura II.2.4-29). Nestas áreas, somente tensões de sobrecarga de 

grande magnitude sobre o assoalho marinho poderiam indicar uma pequena 

probabilidade da ocorrência de acidentes geológicos (Tabela II.2.4-19). No 

entanto, as tensões verticais aplicadas sobre o assoalho marinho, em decorrência 

das instalações submarinas, serão de pequena magnitude, portanto não existe 

possibilidade da ocorrência de acidente geológico nesta área. Desta forma não 

haverá necessidade de aplicação de procedimentos e/ou medidas mitigadoras 

referentes ao risco de instabilidade geológica. 

Os estudos realizados destinaram-se a subsidiar a melhor locação para o 

gasoduto que interligará o FPSO P-58 ao PLEM do Gasoduto Sul-Norte Capixaba, 

os sistemas de linhas flexíveis de produção e injeção e as próprias ancorages da 

unidades de produção. Ressaltando-se que, além dos dados de cunho geológico, 
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geotécnico e geofísico já obtidos e analisados, também serão utilizados 

parâmetros oceanográficos que auxiliarão na locação e lançamento das estruturas 

submarinas.  

 
 
Procedimentos para lançamento, amarração e ancoragem das linhas de 
escoamento  
 

Foi realizado um levantamento batimétrico e amostragem do solo marinho na 

região onde será instalado o sistema submarino. Neste levantamento não foi 

encontrado nenhum obstáculo ou regiões morfologicamente acidentadas, bem 

como condições de solo adversas que requeiram procedimentos especiais para a 

instalação dos dutos de coleta e de escoamento de gás.  

No entanto, durante a instalação do sistema submarino será realizado um 

track survey com auxílio de ROV que permitirá a visualização direta da área de 

lançamento. A Figura II.2.4-32 a seguir ilustra o modelo de ROV normalmente 

utilizado neste tipo de operação. Este modelo de ROV é capaz de realizar 

operações de interligação, intervenção e monitoramento submarinos numa lâmina 

d’água de até 2.000 metros, podendo erguer e transportar cargas de até 5 

toneladas.  

 

 
Figura II.2.4-30: Modelo de ROV normalmente utilizado nas operações de Track Survey.  

 

 

Mitigação dos riscos de interação das linhas a serem lançadas e de outras 
instalações existentes na área  
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A definição do arranjo submarino, inclusive a locação da unidade, das linhas 

de produção/serviço/injeção, umbilicais e âncoras, foi subsidiada por análises 

geológicas, geotécnicas e estruturais e sísmica rasa, de forma a garantir a 

integridade do sistema, assim como, minimizar a exposição a riscos e impactos 

ambientais. 

Com intenção de mitigar o risco de interação e/ou interferências das linhas a 

serem lançadas com instalações existentes e outros equipamentos, o traçado dos 

mesmos e a localização da P-58 foram planejados e estabelecidos à luz dos 

dados disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Obstáculos (SGO). Trata-se 

de um banco de dados da PETROBRAS onde constam todas as informações 

sobre os equipamentos (obstáculos) fixos existentes, estejam eles submersos ou 

na superfície. Através deste sistema, tem-se a localização exata e o controle de 

todas estas singularidades, bem como a profundidade d’água na qual se 

encontram.  

No que diz respeito a riscos de interação com outros dutos e instalações na 

área, considera-se que o mesmo é pouco significativo, uma vez que o arranjo 

submarino foi planejado de forma a permitir uma convivência segura com os 

outros projetos existentes na região, incluindo-se aí seus sistemas de coleta e 

ancoragem.  
 
 
I) DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES 
DE ESTANQUEIDADE DAS LINHAS DE ESCOAMENTO  
 
Procedimentos para a realização dos testes de estanqueidade das linhas 

 
Imediatamente após a interligação dos dutos ao FPSO serão realizados 

testes de estanqueidade, utilizando-se água do mar para preenchimento total das 

linhas. A pressão aplicada será equivalente a 1,1 vezes a pressão máxima de 

operação do duto. Um veículo de operação remota (ROV) irá monitorar os testes 

a fim de conferir a eficiência da estanqueidade principalmente em pontos de 

conexão dos flanges e/ou conectores e nos MCV’s. Não se prevê a utilização de 

produto químico (corante traçador). 
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Testes de estanqueidade das linhas flexíveis 
 
Testes realizados a bordo do PLSV 

Os testes de vedação de conexões intermediárias flangeadas montadas no 

navio de lançamento serão feitos imediatamente após a sua montagem e com a 

conexão ainda a bordo do PLSV. 

 

Testes Pneumáticos 

Realizados preferencialmente com nitrogênio em todas as conexões 

intermediárias das linhas de fluxo. Caso haja vazamento de nitrogênio no teste, a 

conexão será refeita com troca dos anéis de vedação, seguido de novo teste 

pneumático. 

 

Testes Hidrostáticos (com água do mar) 

Caso não seja possível realizar o teste das conexões com nitrogênio, deverá 

ser feito teste hidrostático com água do mar. A verificação e/ou confirmação da 

estanqueidade se dará através do monitoramento da pressão aplicada (carta 

registradora). Caso haja vazamento, as conexões serão refeitas com substituição 

dos anéis de vedação e na seqüência é realizado novo teste. 

 
Teste Final das Linhas pela Plataforma  

Os testes finais para assegurar a estanqueidade e integridade das linhas e de 

suas conexões flangeadas consistirão de testes hidrostáticos, utilizando como 

fluido a água do mar, sendo realizados a partir da própria unidade de produção 

contra as respectivas ANMs. A detecção do local do vazamento, caso ocorra, é 

feita sem utilização de um corante traçador.  

O procedimento de detecção é realizado seguindo-se as etapas abaixo: 

 
• Etapa 1 

Verificação da queda da pressão no Registrador instalado na Plataforma. 

 

• Etapa 2 
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Mantendo-se a linha pressurizada, o ROV percorre o duto buscando sinais de 

vazamento (borbulhamento e/ ou jatos de água), principalmente nas conexões. 

 

• Etapa 3 

Na hipótese de localização de um vazamento que não seja na conexão ao flange 

do FPSO, a linha deverá ser recolhida (pull-out) pelo PLSV e a conexão ou ponto 

da linha que apresentou vazamento deverá ser reparada. 

 

• Etapa 4 

Na hipótese de constatação de queda de pressão e não localização do vazamento 

será realizado um novo teste após o reaperto dos parafusos da conexão do flange 

no FPSO. Caso o vazamento persista, porém não seja localizado, o duto deverá 

ser recolhido (pull-out) para inspeção, manutenção, reparo e posterior 

relançamento. 

 

• Etapa 5 

É realizado um novo teste de estanqueidade. 

Quando houver necessidade do uso do corante traçador, este será descrito 

no procedimento do teste de estanqueidade. O uso deste produto, normalmente 

está associado ao teste de linhas rígidas. 

 

Procedimentos do Teste Hidrostático (Linhas Flexíveis) 
 
O teste hidrostático é realizado em 4 etapas, conforme detalhado a seguir, 

sendo o controle e monitoramento de pressão verificados na plataforma, por meio 

de equipamentos e/ou dispositivos próprios denominados Cartas Registradoras de 

Pressão, que a registra continuamente. O teste hidrostático somente poderá ser 

iniciado, após a estabilização da pressão. 

 

• Etapa 1 - Pressurização 

A linha será pressurizada de acordo com as seguintes condições: 

- A taxa de pressurização para o teste hidrostático não poderá ultrapassar 

40 psig/min ou 2400 psig/hora; 
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- A pressão de teste hidrostático (PTH) deverá ser igual a 1,50 x PMP 

(Pressão Máxima de Projeto) para tubos flexíveis novos e 1,10 x PMP 

para tubos flexíveis usados; No caso dos dutos flexíveis novos, se for 

realizado teste hidrostático prévio (on-shore), a pressão de teste será 

reduzida para 1,10 x PMP. 

 

• Etapa 2 - Estabilização 

Após alcançar a pressão de teste aguardar o tempo de estabilização e/ou 

acomodação do fluido. Esperar por pelo menos uma (1) hora, pressurizando 

novamente se necessário.  

 

• Etapa 3 - Manutenção da Pressão 

Com a pressão estabilizada no patamar de teste, dar início a contagem do tempo 

e acompanhar quaisquer alterações nesta variável O tempo de manutenção da 

pressão para teste hidrostático é de no mínimo 4 (quatro) horas. 

 

• Etapa 4 - Despressurização 

Concluído o teste despressurizar todo o sistema. A taxa de despressurização 

não poderá ultrapassar exceder a 250 psig/min ou 15.000 psig/hora.  

 
Testes de Estanqueidade dos Umbilicais 

 
Testes realizados a bordo do PLSV 

Os testes de vedação das conexões montadas no navio de lançamento serão 

feitos imediatamente após a sua montagem e com a conexão ainda a bordo do 

PLSV. O teste realizado nos umbilicais é o Teste Hidrostático, porém com fluído 

Transaqua DW. 

 

Testes Hidrostáticos  

Os umbilicais serão lançados com suas mangueiras preenchidas de 

Transaqua DW, sendo através deste fluido no interior do umbilical que se realiza o 

teste hidrostático. A verificação da estanqueidade se dará mediante a aplicação e 
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o monitoramento da pressão através de carta registradora. Caso existam 

vazamentos as conexões serão refeitas e conduzidos novos testes.  

 

Teste Final de aceitação dos Umbilicais realizados pelo FPSO 

Os testes finais para assegurar a estanqueidade e integridade das conexões 

e de todo o umbilical consistirão de testes hidrostáticos nas mangueiras 

hidráulicas e de injeção química utilizando como fluido o Transaqua DW. Estes 

testes serão realizados a partir da própria unidade de produção contra as 

respectivas ANMs e/ou módulo alojador (ABLM´s).  

O procedimento de detecção de vazamento, caso ocorra, será realizado com 

base na seqüência de etapas abaixo: 

• Etapa 1 

Verificação da queda da pressão no manômetro e/ou registrador instalado na 

unidade (rack e/ou painel de controle hidráulico). 

• Etapa 2 

Mantendo-se a linha pressurizada, o ROV percorre o umbilical buscando sinais de 

vazamento (Transaqua DW) principalmente nas conexões. 

• Etapa 3 

Na hipótese da localização do vazamento não ser nas conexões no FPSO, a 

análise no momento da operação com base no diagnóstico e na extensão do 

problema definirá se as mangueiras serão rearranjadas e/ou comutadas utilizando 

as funções reversas ou se a linha deverá ser recolhida (pull-out) pelo PLSV para 

que a conexão ou ponto da linha que apresentou vazamento possa ser reparada 

e relançada. 

• Etapa 4 

Na hipótese de constatação de queda de pressão e não localização do 

vazamento, será feito um novo teste após o reaperto das conexões na superfície. 

Caso o vazamento persista, e não seja possível localizá-lo, será analisado e 

adotado uma dentre as duas alternativas indicadas na etapa 3 acima. 

• Etapa 5 

Depois de finalizada a manutenção e/ou reparo será realizado um novo teste de 

estanqueidade. 
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Procedimentos do Teste Hidrostático (umbilicais)  

 

As mangueiras hidráulicas e de injeção química do umbilical serão 

pressurizadas individualmente, inclusive as funções reserva e o teste será de 

acordo com os seguintes requisitos: pressão de teste hidrostático (PTH) igual a 

1,10 x PMP (Pressão Máxima de Projeto); e tempo de manutenção da pressão 

após estabilização de quinze (15) minutos. 

O teste hidrostático das mangueiras hidráulicas via FPSO será é realizado em 

5 etapas, conforme detalhado a seguir, sendo o controle e monitoramento da 

pressão verificados na plataforma, por meio dos equipamentos disponíveis no 

rack de controle, que registra os valores de pressão continuamente. O teste 

hidrostático somente poderá ser iniciado após a estabilização da pressão. 

• Etapa 1 

Conectar a mangueira ao rack e/ou painel de controle hidráulico do poço.  

• Etapa 2 

Posicionar válvula ou função a ser atuada no Painel de back up (Tree Cap) para a 

posição reserva (R). 

• Etapa 3 

Pressurizar mangueira por meio da HPU (Hydraulic Power Unit) com 5000 psi no 

caso das funções utilizadas para acionamento da DHSV e 3000psi para as 

demais válvulas/funções.  

• Etapa 4 

Aprisionar (“trapear”) a pressão na mangueira por meio da válvula manual 

existente no rack e/ou painel de controle hidráulico.  

• Etapa 5 

Avaliar estanqueidade das conexões na superfície monitorando a pressão, 

corrigindo se necessário.  

 

Para o teste hidrostático das mangueiras de injeção química o procedimento 

será similar, entretanto a pressurização e aprisionamento da pressão serão feitos 

através da(s) bomba(s) e facilidades existentes na unidade ou planta de injeção 
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química. O teste será feito aplicando pressão contra as válvulas de injeção 

química existentes na ANM e no ABLM. 
 
 
J) DESCRIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES A SEREM UTILIZADAS NAS 
OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO (EXCETO BARCOS DE APOIO) E SEUS 
SISTEMAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E SISTEMAS DE 
COLETA, TRATAMENTO E DESCARTE DE FLUIDOS  

 

Os descritivos das embarcações a serem utilizadas nas operações de 

instalação da P-58 (AHTS, PLSV, DSV, RSV e SESV), não serão incluídos neste 

documento, pois as mesmas encontram-se contempladas no âmbito dos Projetos 

Continuados da UN-BC, Processo IBAMA 02022.008099/02-18.  

As embarcações que serão utilizadas na instalação da UEP do Projeto de 

Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal serão apresentadas 

posteriormente no Estudo para LI e LO específico. 

 
 

 
K) CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E TOXICOLÓGICA DAS 
SUBSTÂNCIAS PASSÍVEIS DE DESCARGA DURANTE AS ETAPAS DE 
INSTALAÇÃO E PRODUÇÃO 
 

Neste item somente são apresentadas informações referentes ao Projeto de 

Desenvolvimento do Norte do Parque das Baleias. As informações referentes ao 

Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal serão 

apresentadas posteriormente no Estudo para LI e LO específico. 
 
 
 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 
I - Água Produzida 

A produção do reservatório do Pré-Sal na região do Parque das Baleais foi 

iniciada com a interligação do poço 1-ESS-103A (Campo de Jubarte) ao FPSO P-

34. Atualmente, além deste poço pioneiro, encontra-se em produção o poço Pré-

Sal 01 no Campo de Baleia Franca por meio do FPSO Capixaba. Com relação a 
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produção do reservatório Pós-Sal, atualmente encontram-se interligados vão 

FPSO capixaba os poços CHTP-01, CHTP-02 e CHTP-03 no Campo de 

Cachalote e o BRF-04 no Campo de Baleia Franca.  

Durante a produção destes poços ainda não houve formação de água de 

produção, o que impediu a obtenção de amostras desses efluentes e 

consequentemente a realização de análises químicas, fisico-químicas e 

toxicológicas que servissem de referência para apresentação neste estudo. 

Tão logo haja produção de água no FPSO P-58, a PETROBRAS realizará as 

análises para os parâmetros solicitados no Termo de Referência e encaminhará 

os resultados a esta CGPEG/DILIC/IBAMA. 

 
II - Óleo dos Campos de Baleia Azul, Jubarte, Baleia Franca, Baleia Anã e 
Cachalote 

Quanto ao petróleo, embora este não se caracterize como um produto que 

venha a ser descartado durante as atividades, a ocorrência de vazamentos 

acidentais para o ambiente marinho durante a realização do Projeto de 

Desenvolvimento do Norte do Parque das Baleias poderá atingir algumas 

espécies de fauna e flora, demandando uma prévia caracterização química, físico-

química e ecotoxicológica deste produto. Para tanto, foram utilizadas amostras de 

óleo provenientes do reservatório Pré-Sal e provenientes dos reservatórios Pós-

Sal dos Campos de Cachalote, Baleia Franca e Baleia Anã.  

 

II.1- Caracterização química e físico-química  
 Os resultados das caracterizações químicas e físico-químicas encontram-

se apresentados no Item II.2 F.  

 

II.2- Caracterização ecotoxicólogica  
 

Os resultados da caracterização ecotoxicológica (laudos dos testes agudo e 

crônico para Mysidopsis juniae e Lytechinus variegatus) encontram-se 

apresentados no anexo II.2.4-3, com exceção da caracterização do óleo do 

reservatório Paleoceno do Pós-Sal de Cachalote e do óleo do Pós-Sal Baleia 

Franca (zona CO 120).  
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Para estes dois tipos de óleo não será possível realizar e encaminhar os 

laudos ecotoxicológicos no momento devido à falta de amostras.  Tão logo inicie a 

produção nesses reservatórios, a Petrobras estará realizando as análises e 

encaminhando os resultados para esta CGPEG/DILIC/BAMA. 

 

III- Efluente da planta de dessulfatação 
Devido à impossibilidade de se coletar amostras do efluente da planta de 

dessulfatação do FPSO P-58, não foi possível realizar a caracterização especifica 

para esta UEP. De forma a auxiliar a análise do presente item, são apresentados 

no Anexo II.2.4-3 os laudos de toxicidade do efluente de uma unidade similar 

(FPSO Brasil).  

Tão logo inicie a injeção de água dessulfatada no FPSO P-58, a Petrobras 

estará realizando as análises para os parâmetros solicitados e encaminhando os 

resultados a esta CGPEG/DILIC/IBAMA.  

 
 
IV- Aditivos químicos 
 

IV.1-Teste de Estanqueidade 
Conforme já informado no item I, não são utilizados aditivos químicos nos 

testes de estanqueidade das linhas. 

 

IV.2-Água Produzida 
Não haverá o descarte direto dos aditivos químicos utilizados no processo de 

produção, e sim do efluente água produzida. A análise ecotoxicológica deste 

efluente contemplará, portanto, o eventual efeito sinérgico entre os diversos 

produtos. Estes testes ecotoxicológicos serão oportunamente enviados à 

CGPEG/IBAMA, juntamente com a caracterização físico-química deste efluente, 

quando do início da geração de água de produção no FPSO P-58.  
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IV.3- Planta de Dessulfatação 

 

Da mesma forma que a água produzida, não haverá descarte direto dos 

aditivos químicos utilizados na planta de dessulfatação, e sim do efluente 

proveniente desta planta. A análise ecotoxicológica deste efluente contemplará, 

portanto, o eventual efeito sinérgico entre os diversos produtos.  

Conforme informado no item III, tão logo inicie a injeção de água dessulfatada 

no FPSO P-58, a Petrobras estará realizando as análises para os parâmetros 

solicitados e encaminhando os resultados a esta CGPEG/DILIC/IBAMA.  
 
 
 
L) CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FISICO-QUÍMICA DA ÁGUA PRODUZIDA  
 

Conforme informado no item K, ainda não houve formação de água de 

produção provenientes do reservatório do Pré-Sal na região do Parque das 

Baleias, o que impede a obtenção de amostras deste efluente para realização das 

análises solicitadas neste Termo de Referência. 

Tão logo haja produção de água, a PETROBRAS estará realizando as 

análises para os parâmetros solicitados no Termo de Referência e encaminhando 

os resultados a esta CGPEG/DILIC/BAMA. 
 
 
M) LAUDOS TÉCNICOS COMPLETOS DE TODAS AS ANÁLISES 
REALIZADAS 

Os laudos técnicos completos de todas as análises realizadas até o momento 

são apresentados no anexo II.2.4-3. 
 
 
 
N) CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DECORRENTES DA OPERAÇÃO 
DAS UNIDADES.  
 
 São apresentadas a seguir as informações referentes ao Projeto de 

Desenvolvimento do Norte do Parque das Baleias, sendo que as informações 

referentes ao Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul – Pós-sal 

serão apresentadas em estudo para LI e LO especifico. 
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DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS 
 

O gás produzido pelo FPSO P-58 terá uma parte consumida internamente 

nos diversos equipamentos da unidade, a exemplo dos turbo geradores, sendo o 

excedente exportado para o continente através de um gasoduto 

Para as atividades de produção e armazenamento a serem desenvolvidas no 

FPSO P-58 estão previstas para ocorrer o consumo ou a queima de gás natural 

em diversas fontes, que se constituirão em fontes geradoras de emissões 

decorrentes da queima dos gases, conforme especificado a seguir. 

 

Emissões de Descarga de Motores de Combustão Interna: Serão emitidos 

gases provenientes do funcionamento dos motores e turbinas que utilizam como 

combustível óleo diesel e gás combustível. As emissões resultantes destes 

equipamentos são decorrentes da combustão desses combustíveis. As principais 

emissões serão os óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), material particulado (MP) e compostos orgânicos 

totais (TOC). Estima-se a emissão de 541.352 ton CO2 eq/ano nas turbinas e 

motores.  

 

Emissão do Sistema de Gás Combustível: O sistema de gás combustível 

poderá liberar gás natural em reduzidos volumes, por ocasião de 

despressurizações em emergências ou mesmo para manutenção. A liberação em 

operação normal para purga do sistema pode ser considerada irrelevante. Quanto 

à qualidade, estas emissões se caracterizam por serem hidrocarbonetos, cujo 

componente principal é o metano. 

 

Emissão do Sistema de Flare Fechado: O gás produzido no FPSO P-58 será 

em parte consumido internamente, através do sistema de gás combustível e gas 

lift para os poços, enquanto o restante será encaminhado ao continente através 

de um gasoduto.  

O sistema de flare fechado tem a finalidade de coletar todos os alívios de 

segurança da planta de processo (todos os gases residuais que sejam liberados 

de válvulas de segurança de sobre-pressão (PSV), válvulas de sangria blowdown 
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valves – BDV etc.), conduzindo-os para recuperação através de um sistema de re-

compressão, sendo enviados posteriormente para sucção dos compressores 

principais, sem emissão de fumaça, durante a operação normal. Em situações de 

emergência, ou quando o volume de gás no sistema exceder a capacidade de re-

compressão do sistema de flare fechado,  um sistema de ignição será acionado e 

o flare queimará todo o gás do processo, o que resultará na emissão, 

principalmente, de CO2, CH4, CO e COV (HCNM), H2S e SOX. 

 Para este projeto, o sistema de Flare Fechado possibilitará devido a 

supressão da chama piloto uma redução estimada de emissões em torno de 

28.000 ton CO2 ep/ano. Estima-se que ao longo de 25 anos de operação da FPSO 

P-58 sejam emitidas 79.380 ton CO2 ep/ano em média  

 

Emissão do Sistema de Tratamento de Gás: O gás produzido no FPSO P-58 

será tratado na Unidade de Amina para a remoção do CO2 e do H2S presentes no 

mesmo. Estes contaminantes serão separados do gás produzido e ventilados 

para atmosfera numa taxa estimada de 3,21 kg/s, contendo 91,69% de CO2, 

0,49% de H2S, 0,17% de metano e o restante em outros contaminantes. Estima-

se a emissão de 95.112 ton CO2 Eq/ano pelo Sistema de Tratamento de Gás.  

 

Emissões geradas durante o período de comissionamento da UEP: Durante o 

período de comissionamento da UEP (3 meses), após o inicio da produção, 

estima-se que o volume total de gás queimado no flare será de 250 milhôes de 

m³, resultando na emissão de 803.983 ton CO2 Eq.  

 
 

Efluentes Líquidos 
 
 Durante a operação do FPSO P-58 estima-se que serão gerados os seguintes 

efluentes líquidos: sanitários, de água de produção, da unidade de remoção de 

sulfatos, do sistema de drenagem e lavagem dos tanques de óleo, do teste de 

estanqueidade e da água salgada utilizada no resfriamento de equipamentos. 
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Efluentes Sanitários do FPSO: Os volumes diários de efluentes sanitários 

gerados são equivalentes a uma população de aproximadamente 110 pessoas 

embarcadas na unidade, com uma taxa de geração de 70 litros/pessoa/dia. Desta 

forma os volumes esperados são de 7,7 m3/dia. 

 

Água de Produção: Inicialmente estima-se que a produção de água para o FPSO 

P-58 será muito baixa, da ordem de poucos m³/dia, devendo atingir, um volume 

máximo de 43.000 m3/dia, durante o período de produção.   Esta água de 

produção será tratada e descartada na superfície oceânica obedecendo as 

normas ambientais vigentes, em fluxo contínuo, não permanecendo na unidade. 

Ressalta-se que a unidade possui sistema de tratamento para a água de 

produção resultante da separação no tanque de decantação, permitindo que toda 

a água produzida seja tratada e descartada no mar obedecendo as normas 

ambientais vigentes. 

Visando simular o comportamento do citado efluente no meio, é 

apresentado no Anexo II.6-2 do Cap.II.6 a modelagem do descarte de água de 

produção do FPSO P-58 . 

 

Efluente da Unidade de Remoção de Sulfatos: Esta unidade tem como objetivo 

remover sulfatos naturalmente presentes na água do mar, reduzindo o seu teor 

para valores menores de 55 ppm. A unidade será alimentada pelo sistema de 

captação de água do mar, sendo filtrada por filtros de cartuchos que permitem 

uma concentração máxima de 10 partículas de sólidos por ml, com tamanho maior 

do que 5 micra. Após o processo de filtragem será feita a injeção de inibidor de 

incrustação (injeção contínua a 3,0 ppm) e seqüestrante de cloro (injeção 

intermitente a 3,0 ppm) com a finalidade de proteger as membranas.  

A corrente de água será bombeada para os bancos de membranas onde 

ocorrerá a redução dos sulfatos, perfazendo dois estágios de permeação. No 

primeiro estágio todo o fluxo será submetido às membranas. Cerca de 50% da 

água será permeada e seguirá para saída da URS, enquanto a outra metade, o 

rejeito, será direcionada para o segundo estágio de membranas, sofrendo o 

mesmo processo de permeação. Ao final dos dois estágios, a água dessulfatada, 

correspondente a aproximadamente 75% do fluxo inicial, seguirá para o sistema 
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de injeção de água, sendo o restante, 25%, descartado para o mar em linha 

independente no costado da UEP.  

Estima-se que durante o período de produção o volume máximo do efluente 

proveniente da URS será 19.167 m3/dia. 

De forma a simular o comportamento do citado efluente no meio é apresentado  

no Anexo II.6-3 do Cap.II.6  a modelagem do descarte do efluente da Unidade de 

Remoção de Sulfatos do FPSO P-58.  

 

Água do Sistema de Drenagem do FPSO: Os efluentes decorrentes de água de 

chuva e do sistema de combate a incêndio das áreas classificadas serão 

direcionados diretamente para o mar. Outro sistema contemplará os drenos das 

áreas classificadas, onde os efluentes contendo partículas de hidrocarbonetos 

(água oleosa) serão alinhados para os tanques de slop do navio, para segregação 

dos contaminantes de óleo, antes de serem descartados no mar. Nesses tanques 

os contaminantes oleosos serão separados da água, recuperados e enviados 

para tancagem normal de óleo cru. A água remanescente desta separação 

seguirá para o sistema de tratamento de água produzida e posteriormente será 

descartada no mar. 
 
Efluentes do Sistema de Lavagem de Tanques do FPSO: A lavagem dos 

tanques de armazenamento, efetuada para remover depósitos e sedimentos de 

fundo dos tanques de carga, pode ser realizada utilizando-se óleo COW (crude oil 

washing - lavagem com óleo cru), proveniente de uma derivação do óleo 

exportado pelas bombas de transferência de óleo, ou água dos tanques de 

decantação.  

Os resíduos de lavagem, contendo óleo, são reciclados para o sistema de 

carregamento de óleo e transferidos para os navios aliviadores, enquanto os 

resíduos de lavagem contendo água retornam para os tanques de decantação, 

até a realização de sua limpeza de fundo, quando se faz um bombeio para o navio 

aliviador. 

Predominam as lavagens com COW, sendo utilizada água nas lavagens 

somente quando, periodicamente, os tanques da embarcação são inspecionados. 

Para isso é necessário realizar a lavagem dos mesmos com água, que se 



Pág. 
176 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

processa através do aquecimento da água nos tanques de decantação e 

circulando-a pelos tanques de carga.  

 

Efluente do Teste de Estanqueidade: O teste de estanqueidade será realizado 

uma única vez após a montagem das linhas flexíveis e do gasoduto, de forma a 

verificar eventuais vazamentos nas interligações. Este teste irá assegurar a 

completa estanqueidade e integridade da tubulação e de suas conexões nos 

limites de pressão de operação previstos no projeto. 

O produto a ser utilizado inicialmente no teste de estanqueidade das linhas 

flexíveis corresponde somente à água do mar, não sendo utilizado qualquer 

produto químico adicional.  

O descarte dos volumes contidos nas linhas flexíveis e gasodutos, após a 

realização dos testes, serão descartados diretamente no ambiente marinho. 

 
Água Salgada de Resfriamento: A captação de água salgada do mar será de 

69.504 m3/dia e será feita por 4 bombas (33% desse valor cada), ou seja três 

bombas operando e uma reserva. Parte desta água será enviada para o sistema 

de injeção de água e o restante, utilizada no resfriamento dos equipamentos da 

planta de processo, sistemas de utilidades e produtos, A vazão de descarte desta 

água poderá ser no máximo equivalente a este volume destinado à refrigeração. 

Ressalta-se que essa água percorrerá circuito fechado na unidade, não se 

contaminando com qualquer tipo de produto, mas apenas tendo sua temperatura 

elevada. A temperatura de descarte da água de resfriamento se dará num range 

de temperaturas variando de 25 a 45ºC, a depender das condições ambientais 

locais na captação de água do mar. 

 

O) PERSPECTIVAS E PLANOS DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO  
 

            Os resultados dos poços perfurados nas concessões de Jubarte, Baleia 

Franca e Baleia Azul estão confirmando as expectativas sobre as jazidas de 

hidrocarbonetos nos reservatórios do Pré-Sal. Esse fato, aumenta a possibilidade 

de que também sejam confirmadas jazidas equivalentes nas concessões de 

Pirambu e Caxaréu, em porções onde os estudos da geologia e dos dados 
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sísmicos mostram características muito semelhantes àquelas das áreas onde já 

existem projetos em implantação. Caso as expectativas se confirmem, é bastante 

provável que novos projetos de desenvolvimento da produção sejam implantados 

na porção sul da região do Parque das Baleias, para drenar o óleo das 

concessões de Caxaréu e Pirambu. 

 
 
P) IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  
 

Apresentam-se neste item, as principais informações sobre a infra-estrutura 

de apoio prevista para atuar na instalação e operação das UEP previstas para os 

Projetos de desenvolvimento previstos neste estudo.  

 
Operação de Barcos de Apoio Caracterizando o Terminal Portuário de Apoio 
Marítimo 

As atividades de suprimento às embarcações que na instalação/operação das 

UEP envolvem o fornecimento de todos os insumos e matérias primas 

necessárias ao desenvolvimento das atividades operacionais, bem como 

daquelas atividades voltadas ao suporte logístico das unidades.  

Estes insumos e matérias primas envolvem desde produtos alimentícios até 

óleo diesel e produtos químicos, sendo todos transportados até as unidades 

através de barcos de apoio conhecidos como rebocadores.  

O terminal portuário contratado como apoio marítimo às atividades offshore é 

o terminal da CPVV (Companhia Portuária de Vila Velha), localizado na cidade de 

Vila Velha - ES, junto a Baía de Vitória, que atualmente se encontra habilitado e 

licenciado ambientalmente para este tipo de operação. As Figuras II.2.4-31 e 

II.2.4-32 apresentam este terminal. 

As principais informações sobre a base da CPVV estão apresentadas na 
Tabela II.2.4-20.  
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Tabela II.2.4-20: Características principais do Terminal da CPVV. 
 

Características do Terminal da CPVV 

Localização Vila Velha – ES  

Empresa Companhia Portuária Vila Velha - CPVV  

Endereço Estrada de Capuaba , S/Nº, Aribiri . Vila Velha – ES - CEP: 29119-000 

Telefone (27) 3399-4100  

Fax (27) 3399-4101  

Acessos 
Rodoviário: BR 101/262 – Rodovia Carlos Lindemberg – Estrada de Capuaba  
Ferroviário – Estrada de Ferro Vitória-Minas / Ferrovia Centro-Atlântica 
Marítimo: canal de acesso ao Porto de Vitória 

Canal de Acesso 
Comprimento máximo: 242m  
Largura: 32,40m  
Calado: 9,5m (mais a variação da maré, limitado a 10,67m) 

Bacia de Evolução 
Dimensões: 300m x 300m  
Calado: 9,5m 

Capacidade Instalada: 600.000 t/ano 

Instalações 

Píer de atracação com tomadas para abastecimento de água, diesel, Fluidos de 
perfuração e granéis sólidos (cimento/barita/bentonita).  
Armazém para carga, pátios pavimentados.  
Tanque: de água (1500 m³) e óleo diesel (500 m³)  
Silos: para granéis sólidos.  

Equipamentos 

1 Guindaste de 90 t 
1 Guindaste de 30 t 
1 Empilhadeira de 30 t 
1 Empilhadeira de 10 t 
1 Empilhadeira de 7 t 
2 Empilhadeiras de 4 t 
1 Empilhadeira de 2,5 t 
3 Carretas  
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Figura II.2.4-31: Em primeiro plano, vista aérea do Terminal da CPVV. 
 
 

 
 
Figura II.2.4-32: Terminal da CPVV com retroporto em primeiro plano. 

 

Quanto às áreas de armazenamento desses insumos e matérias-primas, 
muitas serão de responsabilidade das empresas fornecedoras, que 
periodicamente irão disponibilizar os produtos no terminal da CPVV, visando ao 
atendimento às demandas, destacando-se dentre estes os gêneros alimentícios a 
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serem consumidos nas embarcações. Outros insumos serão de responsabilidade 
da própria CPVV, que possui local adequado para seu armazenamento, conforme 
ilustra a Figura II.2.4-33 e 34 .  
 
 

      
Figura II.2.4.-33 e 34: Galpão de armazenamento de insumos e tancagem de água no 

interior da CPVV. 
 

Localização dos Centros Administrativos 
O centro administrativo responsável pelo gerenciamento das UEP previstas 

para os Projetos de desenvolvimento de produção previstos será a Unidade 

Operação de Exploração e Produção do Espírito Santo - UO-ES, localizada na 

cidade de Vitória. 

 

Área para o Armazenamento Temporário de Resíduos 
Quanto aos resíduos a serem gerados nas embarcações, o seu 

gerenciamento seguirá os procedimentos estabelecidos no Plano Diretor de 

Resíduos e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Estes 

planos definem as diretrizes de todas as etapas do gerenciamento de resíduos 

desde a geração até a disposição final.  

Sempre que os rebocadores deixarem as unidades em direção ao continente, 

o desembarque destes resíduos será realizado através do porto da CPVV, a qual 

mantém contrato com a PETROBRAS.  

Em terra, os resíduos (bombonas plásticas, toalhas industriais, plásticos, 

baterias, lâmpadas, sucatas, resíduos ambulatoriais, etc.) serão gerenciados por 

empresa contratada e licenciada pelo órgão ambiental para transporte, tratamento 

e disposição final conforme características de cada resíduo.  
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Em função de suas particularidades, cada resíduo terá um armazenamento 

ou disposição final específicos. Para isso serão utilizadas as estruturas existentes 

nas instalações da CPVV e da empresa contratada.  

As Figuras II.2.4-35 e II.2.4-36 apresentam respectivamente as caçambas da 

empresa contratada no interior da CPVV, o aterro industrial e outras instalações. 

 

 
 
Figura II.2.4-35: Caçambas para coleta seletiva a cargo da empresa Vitória Ambiental no 

interior da CPVV. 

 

 
 
Figura II.2.4-36: Vista aérea da empresa Vitória Ambiental na  região da Grande Vitória. 
 

 
Cabe ainda acrescentar que a coleta e o transporte dos resíduos gerados nas 

embarcações serão realizados conforme preconizado no Projeto de Controle da 

Poluição, sendo que cada resíduo estará acompanhado devidamente pela FCDR 

(Ficha de Controle e Disposição de Resíduos), Requisição de Transporte 
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Marítima, ficha de emergência (caso necessário) e Manifesto de Transporte de 

Resíduos que garante o controle da movimentação de entrada e saída dos 

resíduos no porto. O monitoramento destes resíduos da geração, do recebimento 

e disposição final será realizado através de um sistema interno da Petrobras 

chamado SIGRE (Sistema de Gerenciamento de Resíduos). 

 
Instalações de abastecimento de combustíveis e água 

A água de consumo humano será fornecida através de operação de supply 

com rebocadores partindo do terminal marítimo da CPVV - Companhia Portuária 

de Vila Velha, onde existe capacidade de armazenamento instalada. 

Quanto ao óleo diesel a ser consumido, o mesmo será transferido da 

tancagem existente no Píer da CPVV para o tanque dos rebocadores, que levarão 

o produto até as unidades de produção, onde será bombeado para os tanques 

das mesmas se utilizando de mangotes flexíveis no momento da transferência. 

A Figura II.2.4-37 ilustra a presença de uma dessas embarcações atracadas 

no píer da CPVV. 
 

   
Figuras II.2.4-37: Píer para rebocadores da CPVV. 

 
Terminal Aéreo a ser utilizado para o embarque e desembarque dos 
trabalhadores 

Os embarques e desembarques de trabalhadores ocorrerão via helicóptero, 

utilizando-se como ponto de partida/chegada o Aeroporto Eurico Sales, localizado 

na cidade de Vitória-ES. Este aeroporto conta com área específica para pousos e 

decolagens de helicópteros e já vem operando, nos últimos anos, com este tipo 
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de aeronave para as atividades de exploração e produção de petróleo em áreas 

offshore da Bacia de Campos. 

 

Licenças Ambientais dos Terminais Emitidas pelo Órgão Ambiental 
Competente 

Apresenta-se no anexo II.2.4-4 as licenças ambientais da Companhia 

Portuária de Vila Velha (CPVV) e a licença ambiental do aeroporto Eurico Sales, 

na cidade de Vitória. 

 
Q) PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA DESATIVAÇÃO DAS UNIDADES  
 

Ao final do período de concessão dos campos referentes ao projeto, em 2050, 

caso a continuação da produção do campo venha a tornar-se antieconômica, far-

se-á necessário proceder a desativação total ou parcial do empreendimento tal 

como atualmente proposto. 

A desativação do sistema de produção consistirá no abandono temporário ou 

permanente dos poços, remoção das instalações e equipamentos submarinos 

(manifolds, linhas, umbilicais, amarras, cabos do sistema de ancoragem, entre 

outros) e desmobilização do FPSO P-58. O abandono dos poços, seja ele de 

forma temporária ou definitiva, se dará com base nas premissas e procedimentos 

estabelecidos na Portaria ANP 25/02.  

A desativação do empreendimento será iniciada com a lavagem ou 

inertização de todo sistema, composto pelos dutos de produção, serviço e 

gasoduto de exportação e também pela planta de processamento da P-58, sendo 

executada de acordo com os procedimentos a seguir: 

1. Interromper a produção de óleo e gás associado; 

2. Executar lavagem das linhas de produção submarinas individualmente, 

utilizando-se água salgada em condições de fluxo turbulento. O 

procedimento consiste em: 

• Lavar o duto flexível circulando cinco (5) vezes o volume da linha; 

• Aguardar em repouso por uma (1) hora;  

• Circular mais três (3) vezes o volume do duto; 



Pág. 
184 / 189 

Caracterização da 
Atividade 

II.2 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

• Repetir a rotina acima até atender as exigências legais de descarte de 

água para o mar conforme diretrizes estabelecidas na Resolução 

CONAMA 393/07.  

3. Inertizar o gasoduto de exportação com nitrogênio comprimido em alta 

pressão, deslocando o equivalente entre uma vez e meia a três vezes o 

volume do inventário existente no trecho compreendido entre a plataforma 

até o PLEM. Após concluído, fechar a válvula no PLEM com auxílio de 

ROV. Na operação será utilizado como interface entre os fluidos pig de 

limpeza (pig esfera); 

4. Recolher dutos e umbilicais de produção de óleo e gás e de injeção de 

água. Esta atividade será iniciada tão logo tenha sido concluída a lavagem 

das linhas e realizado o fechamento das válvulas submarinas na ANM e no 

ABLM através da plataforma e/ou ROV do barco (RSV ou DSV). Na 

operação de desconexão e retirada dos dutos não há risco/perigo 

significativo de vazamento ou contaminação do meio-ambiente com 

resíduos oleosos, uma vez que a linha de produção já estará devidamente 

lavada contendo no seu interior apenas água do mar; 

5. Recolher os Manifolds de produção empregando o mesmo método utilizado 

na instalação. Esta atividade será iniciada assim que as linhas interligadas 

aos Manifolds tenham sido recolhidas. Esta atividade não apresenta 

risco/perigo significativo de vazamento ou contaminação do meio-ambiente 

com resíduos oleosos, uma vez que em sua desinstalação os Manifolds já 

estarão devidamente lavados contendo no seu interior apenas água do 

mar; 

6. Recolher gasoduto de exportação e umbilical do Gasoduto (ESDV). Esta 

atividade poderá ser iniciada a partir do momento que for concluída a 

inertização do duto e realizado o fechamento das válvulas submarinas no 

PLEM e na ESDV; 

7. Executar a drenagem completa de todos os vasos e equipamentos da 

planta, bombeando todo óleo residual dos vasos e tanques para navio 

aliviador; 

8. Despressurizar os vasos da planta; 
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9. Executar a lavagem da planta de separação e tratamento de óleo, 

composta de permutadores/trocadores de calor, vasos separadores, 

tratadores eletrostáticos dentre outros equipamentos. A lavagem será 

executada pela bomba de serviço da unidade que será conectada na 

entrada dos risers de produção e bombeará água salgada através do 

sistema. Essa água será direcionada para os tanques de slop e daí 

encaminhada para os tanques da embarcação; 

10. Realizar a última operação de transferência para o navio aliviador; 

11. Imediatamente após a última operação de off-loading, deverá ser procedida 

a lavagem do mangote de transferência, que será executada pela bomba 

de serviço, a qual bombeará água salgada pelo mangote até o navio 

aliviador;  

12. Executar inertização dos equipamentos das unidades de compressão e 

tratamento de gás, planta de separação de óleo e tratamento de água 

oleosa com CO2 ou Nitrogênio. Todos os equipamentos e tubulações 

associadas serão soprados com N2 ou CO2 de modo a provocar a exaustão 

de qualquer resíduo de gás no interior dos mesmos. Em seguida serão 

realizados testes com explosímetro na atmosfera do interior de todos os 

equipamentos; 

13. Executar limpeza interna dos vasos e tanques da planta. Todos os vasos 

da planta de tratamento de óleo e tanques serão abertos para limpeza e 

inspeção conforme regulamenta a NR-13. Os resíduos sólidos 

remanescentes do processo de lavagem encontrados no interior dos 

equipamentos serão removidos e transportados por rebocadores até o 

porto da CPVV em Vila Velha - ES, quando serão dispostos em aterro 

industrial pela empresa Vitória Ambiental; 

14. Após inertização e limpeza de todos os equipamentos, as tubulações 

associadas serão raqueteadas e isoladas e lacradas individualmente, de 

modo a provocar a eliminação de riscos de ignição em decorrência dos 

hidrocarbonetos existentes, como óleo ainda aderido às paredes das 

tubulações, após a lavagem; 

15. Recolher amarras e cabos de poliéster do sistema de ancoragem; 
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16. Rebocar a unidade para outra locação provisória, mais provavelmente para 

algum estaleiro onde serão efetuados eventuais reparos, adaptações, 

conversões e/ou reformas visando seu aproveitamento em outro 

empreendimento ainda não definido neste momento. 

 

  

II.2.5 – ALTERNATIVAS PARA REDUÇÃO DOS IMPACTOS NA 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
Alternativas Tecnológicas mais limpas 
 

A prevenção da poluição ambiental será realizada através do controle na 

fonte e concomitantemente da utilização de boas práticas operacionais 

objetivando reduzir por meio de mudanças tecnológicas os fluxos de resíduos, 

reduzindo dessa forma, os riscos para a saúde e o meio ambiente. 

 

A condução de um melhor desempenho ambiental ocorrerá através da 

utilização de Tecnologias Limpas, evitando ou reduzindo fortemente a produção 

de resíduos ou a emissão de gases nocivos através das medidas a serem 

implementadas, conforme se segue: 

 

Alternativas para Redução dos Impactos na Saúde do Trabalhador causados 

pelos Riscos Físicos: 
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Risco: Calor 
Alternativa Tecnológica Objetivo 

Equipamentos, tubulações, acessórios e 
recipientes que contenham líquidos com 
temperatura elevada receberão isolamento 
térmico. 

Reduzir as perdas por calor e fornecer proteção 
pessoal à exposição de temperaturas elevadas 
na área da planta de produção. 

A altura da torre do flare deverá ser 
dimensionada para minimizar o impacto 
causado ao trabalhador pela radiação térmica. 

Garantir que os níveis de radiação térmica nas 
áreas no em torno do flare sejam aceitáveis 
não podendo ser ultrapassados em qualquer 
condição climática, em qualquer faixa contínua 
ou de emergência, não havendo influência da 
temperatura ambiente em função da queima no 
flare. 

Os equipamentos envolvidos no 
processamento de gás serão especificados 
dentro do nível de radiação térmica permitido. 

Diminuir a exposição dos trabalhadores às 
temperaturas elevadas nas áreas de produção, 
tanto nas atividades de operação como de 
manutenção. 

 
 
 

Risco: Ruído 
Alternativa Tecnológica Objetivo 

Queima contínua de gás com controle das suas 
emissões sonoras. 

Garantir um nível máximo de ruído de 90 dB(A) 
para a queima contínua de gás em qualquer 
ponto da unidade onde exista a possibilidade 
de presença humana durante a operação e 
manutenção. 

Os equipamentos que operam em níveis 
elevados de ruído deverão ser acusticamente 
tratados, para tal, serão indicados o uso de 
mantas, silenciadores, filtros ou outro sistema 
de controle de ruído. Após a conclusão dos 
serviços, caso os níveis de ruído excedam os 
limites especificados, deverão ser 
implementadas melhorias adicionais, 
a fim de isolar fontes sonoras individuais. 

Minimizar a exposição de trabalhadores ao 
ruído. 

 
 
 

Risco: Vibração 
Alternativa Tecnológica Objetivo 

Medições de vibração estrutural nos principais 
equipamentos. 

Níveis aceitáveis de vibração para correção da 
rigidez do material e/ou do próprio 
equipamento. 
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Alternativas para Redução dos Impactos na Saúde do Trabalhador causados 

pelos Riscos Químicos 

 
Risco: Químico 

Alternativa Tecnológica Objetivo 
Armazenamento de produtos químicos 
perigosos segundo as regras de 
compatibilidade química. 

Evitar que a interação entre produtos químicos 
possa gerar emissões nocivas ao sistema 
respiratório. 

Serão removidos todos os materiais que 
contenham amianto, e que por ventura ainda 
existam durante as adaptações da UM, sendo 
garantido o correto descarte e destinação final. 

Nenhum novo material que contenha amianto 
deverá ser utilizado. 

Sistema de coleta, manuseio e disposição final 
de resíduos industriais seguindo os 
procedimentos do Manual de Gerenciamento 
de Resíduos. A segregação e armazenamento 
em coletores adequados com posterior envio 
para terra para destinação final. 

Impedir que em todas as etapas do 
gerenciamento dos resíduos industriais possam 
existir emissões nocivas ou contatos 
inadequados. 

O gás produzido deverá ser utilizado como gás 
combustível no sistema de geração de energia 
da unidade e o gás excedente será queimado 
no Flare. 

Minimizar os gases a serem queimados no 
Flare diminuindo assim a carga de emissão e 
evitando a exposição dos trabalhadores a 
atmosferas explosivas /tóxicas. 

Localização dos módulos de processamento 
em áreas abertas do convés, expostas à 
ventilação natural, permitindo a dispersão dos 
gases. 

Evitar que a exposição de trabalhadores a 
gases nocivos ao sistema respiratório em 
ambientes confinados. 

O modelo do Flare a ser utilizado deverá 
garantir baixas emissões de NOx e com 
eficiência de queima alta o suficiente para 
garantir a baixa emissão HC para a atmosfera. 

Reduzir a exposição de trabalhadores a gases 
nocivos ao sistema respiratório. 

Pressurização das áreas internas por meio do 
sistema de ar condicionado e ventilação. 

Evitar que gases inflamáveis e nocivos ao 
sistema respiratório ocupem áreas internas da 
unidade (não expostas à ventilação natural), e 
causem prejuízo à saúde e segurança de seus 
ocupantes. 

Utilização de sistemas de Flare e Vents 
independentes para recolher e queimar os 
gases residuais liberados do processo por 
válvulas de segurança, válvulas de controle, 
válvulas de descarga e tubulações. 

Evitar a exposição de trabalhadores às 
atmosferas explosivas e tóxicas. 
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Alternativas para Redução dos Impactos na Saúde do Trabalhador causados 
pelos Riscos Biológicos: 

 
Risco: Biológico 

Alternativa Tecnológica Objetivo 
O sistema de ventilação e ar condicionado 
deverá garantir a climatização e a 
pressurização das áreas de acomodação 
tripuladas e não tripuladas, assim como, o 
número de renovações necessárias para 
manter a qualidade do ar. Um detector de gás 
deverá monitorar as entradas da ventilação dos 
compartimentos. 

Evitar que gases inflamáveis e nocivos ao 
sistema respiratório ocupem áreas internas da 
unidade, causando prejuízo à saúde e 
segurança dos ocupantes. 

O controle da qualidade do ar será realizado 
através do PMOC- Plano de Manutenção, 
Operação e Controle. 

Evitar a difusão ou multiplicação dos agentes 
nocivos à saúde humana mantendo a boa 
qualidade do ar interno (conjunto de 
propriedades físicas químicas e biológicas do 
ar). 

A água doce potável para consumo humano 
passará por um sistema de esterilização para 
em seguida ser distribuída para os 
consumidores. O consumo de água doce 
divide-se em consumo de água esterilizada 
para uso humano e não esterilizada para uso 
industrial. 

Garantir a boa qualidade da água destinada ao 
consumo humano, exceto dessedentação (que 
será oriundo de galões de água potável), com 
vista a não causar agravos à saúde. 
 

 
Alternativas para Redução dos Impactos na Saúde do Trabalhador causados 

por Acidentes: 

 
Risco: Acidentes 

Alternativa Tecnológica Objetivo 
Armazenamento de produtos químicos 
segundo as regras de compatibilidade química. 

Evitar que a interação entre os produtos 
químicos possa gerar risco ao trabalhador 
causado por explosão 

Sistema de detecção de gás. Detectar a presença de gás e acionar os 
sistemas de emergência, evitando a exposição 
de trabalhadores a atmosferas explosivas e 
tóxicas. 

 
O sindicato ao qual a categoria majoritária está filiada é o Sindicato dos 

Petroleiros do Espírito Santo (SINDIPETRO – ES).  

 

De modo a permitir o cumprimento dos artigos 2°, 4º e 5º da Portaria 

Conjunta MMA/IBAMA nº 259, publicada no Diário Oficial da União em 

13.08.2009, é informado a seguir o endereço da referida entidade para contato. 

Endereço: Rua Carlos Alves, 101, Bento Ferreira, CEP 29050-040. 
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II.3  ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS  

 

As alternativas tecnológicas e locacionais do Projeto de Desenvolvimento 

Integrado do Norte do Parque das Baleais (FPSO P-58) são apresentadas nesta 

seção.  

As informações referentes a este item do Projeto de Desenvolvimento da 

Produção de Baleia Azul Pós-Sal (FPSO Genérico) serão apresentadas no 

Estudo para LI e LO específico. 

 
II.3.1 Alternativas Tecnológicas 
 
 A descoberta do Campo de Jubarte, em 2001, abriu uma nova fronteira 

exploratória na porção norte da Bacia de Campos, culminando nas descobertas 

dos campos de Cachalote (2002), Baleia Franca, Baleia Anã e Baleia Azul (2003), 

Caxaréu (2006), Pirambu (2006) e Mangangá (2006). Além disto, existem, em 

alguns casos, reservatórios distintos com diferenças importantes em termos de 

litologia e no tipo de hidrocarboneto, situados dentro do mesmo bloco de 

produção. Logo, as estratégias de desenvolvimento para estes campos deveriam 

se adequar as especificidades de cada reservatório.   

 Vários projetos foram criados com a responsabilidade de promover o 

desenvolvimento destes reservatórios. No primeiro momento, os projetos tinham 

como foco principal o desenvolvimento da produção de óleo pesado, mas com o 

descobrimento do óleo leve do pré-sal e a confirmação de importantes jazidas nos 

carbonatos aptianos do Grupo Lagoa Feia, novos projetos voltados tanto para 

óleo pesado quanto para o óleo leve passaram a ser implementados.  

 Como alternativas para o escoamento da produção de óleo e gás a partir 

de uma Unidade de Produção, apresenta-se para o empreendimento 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias (P-58) duas opções 

com tecnologias diferentes: escoamento por meio de navios aliviadores ou 

através de oleoduto. A opção por cada uma delas é fruto, principalmente, da 

localização do campo produtor, da facilidade e/ou viabilidade de interligação de 

um novo campo em oleodutos já lançados na região produtora, das facilidades em 
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terra a partir do ponto de recebimento do óleo escoado e dos custos de 

implantação do duto. 

 Os Planos de Desenvolvimento dos Campos de Baleia Franca, Jubarte, 

Cachalote, Baleia Azul e Baleia Anã indicam como única opção viável o 

escoamento de óleo por navios aliviadores. Do contrário, seria necessária a 

construção de oleodutos no mar e em terra, de forma a escoar o óleo para as 

refinarias nos estados de Minas Gerais, Bahia ou Rio de Janeiro, ou ainda 

encaminhá-lo para os terminais de petróleo do Estado do Espírito Santo, São 

Mateus ou Linhares, para que fosse escoado por navios petroleiros, como 

atualmente se faz com o petróleo produzido em terra no estado. 

 Ressalta-se que a utilização da tecnologia de escoamento por meio de 

navios aliviadores se apresenta disseminada em todo o mundo, notadamente em 

campos que se situam a grandes distâncias da costa e afastados dos centros de 

refino, permitindo um maior leque de possibilidades para o tratamento do óleo 

produzido. A opção por esta tecnologia de escoamento considerou também a 

inexistência de um sistema de oleodutos tanto na área marítima quanto na área 

terrestre do litoral do Espírito Santo, não oferecendo facilidades para a utilização 

de outra forma de escoamento. 

 Sendo assim, a escolha de uma UEP flutuante que produz, estoca e 

transfere o petróleo produzido (FPSO) é a única alternativa operacional e 

economicamente viável para atuação nesta área, não havendo alternativa a ser 

contraposta que se justifique técnico e economicamente. 

 Para o escoamento do gás natural que será produzido nos Campos de 
Baleia Franca, Jubarte, Cachalote, Baleia Azul e Baleia Anã, a tecnologia 

mundialmente utilizada indica como forma mais adequada a construção de 

gasodutos, sendo esta a tecnologia mais segura e barata para aproveitamento de 

grandes volumes de gás natural. Desta maneira, para o escoamento da produção 

de gás será lançado um gasoduto flexível de exportação de 9,13 polegadas de 

diâmetro e aproximadamente 10 km de extensão no trecho entre a UEP e o PLEM 

Y do Gasoduto Sul-Norte Capixaba. Este PLEM é parte do Gasoduto Sul-Norte 

Capixaba que escoará o gás recomprimido da P-58 até a Unidade de Tratamento 

de Gás de Cacimbas (UTGC) localizado no Município de Linhares-ES, onde será 

processado e adequado para venda, visando o mercado industrial e residencial. 
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Importante ressaltar que a UTGC foi  concebida e construida com o objetivo de 

processar gás proveniente de campos dispersos tanto em terra como no mar do 

Espírito Santo, o  que facilitou a viabilização do escomento do gás da P-58 para 

aquela unidade. 

Todavia, outras opções também foram avaliadas, como o transporte no 

estado gasoso em cilindros de alta pressão - GNC (Gás Natural Comprimido), 

alternativa que se apresentou inviável em função da distância muito longa e o 

grande volume a ser escoado. Também o transporte no estado líquido - GNL (Gás 

Natural Liquefeito), através de navios ou barcaças criogênicas, se apresentou 

igualmente inviável por requerer que o transporte seja efetuado por navios de 

grandes capacidades. Além do exposto, para ambas as alternativas seria 

necessário uma planta complexa de processamento de gás natural em plena 

unidade marítima de produção, o que contribui mais ainda para inviabilizar técnica 

e economicamente estas formas de escoamento. 

Conclui-se, portanto, que a unica alternativa viavel para o escoamento do 

gás a ser produzido no empreendimento Desenvolvimento Integrado do Norte do 

Parque das Baleias (P-58) é por meio de gasoduto, não cabendo portanto a 

apresentação de Análise de Risco e Avaliação de Impacto decorrente de outra 

alternativa a não ser a que será contemplada neste empreendimento. 

 

 

II.3.2 Alternativas Locacionais 
 
 Com relação às alternativas locacionais para instalação da unidade FPSO  

P-58, a escolha da locação da unidade se deu em função da localização e 

dispersão dos campos e dos reservatórios, da distribuição dos poços produtores 

previstos para o empreendimento, das demais Unidades que estarão, 

paralelamente, em produção com o Projeto da P-58 e dos estudos de geologia 

marinha e de risco geológico (Geohazard) realizados na região.  

 De modo geral, neste tipo de empreendimento, a alternativa locacional 

prioritária é a instalação da unidade próxima aos poços produtores, embora seja 

possível a produção à distância, necessitando, neste caso, de uma extensa malha 

de linhas interligando a cabeça dos poços até a UEP, linhas com maiores 
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diâmetros para compensar perdas de carga, maiores capacidades de compressão 

e geração a depender do método de elevação artificial de cada poço.  

 Como não existem restrições pelo tipo de óleo a ser produzido, a posição 

não oferece risco geológico e esta alternativa locacional minimiza o inventário de 

hidrocarbonetos no sistema de coleta, procurou-se posicionar a unidade o mais 

próximo possível dos poços dentro dos limites tecnológicos existentes. Desta 

forma, não há razões para se avaliar o risco ou os potenciais impactos de se 

posicionar a UEP em uma locação distinta da estabelecida. 
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II.4  ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE 
 

As Áreas de Influência das atividades do empreendimento AMPLIAÇÃO 

DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS NA 

ÁREA DENOMINADA “PARQUE DAS BALEIAS”, BACIA DE CAMPOS neste 

estudo complementar foram definidas em função dos critérios estabelecidos no 

Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA No 002/10.   

Para a determinação da área de influência foram consideradas as 

características da atividade e sua abrangência, a ocupação e uso do seu entorno, 

os impactos ambientais e a Legislação Ambiental pertinente.   

Os seguintes critérios foram considerados na delimitação da Área de 

Influência da Atividade: 

• os impactos decorrentes da  instalação de estruturas, considerando a área 

de segurança no entorno das unidades e dos equipamentos submarinos; 

• os impactos decorrentes do descarte de efluentes; 

• a interferência com a pesca artesanal; 

• a distribuição de royalties estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); e 

• as rotas das embarcações utilizadas durante a atividade até as bases de 

apoio, incluindo os próprios portos e terminais. 

A Área de Influência foi definida como a área sujeita aos impactos diretos da 

atividade. Desta forma, os limites das áreas de influência foram determinados 

considerando o alcance dos efeitos decorrentes das ações do empreendimento 

na suas fases de implantação e operação sobre os sistemas ambientais da 

região. 

 

II.4.1  Área de influência para os meios físico e biótico 

 
Para os meios físico e biótico, foram consideradas as áreas sujeitas às 

alterações decorrentes da implantação e operação de duas Unidades 

Estacionárias de Produção (FPSO P-58 e FPSO Genérico), as infra-estruturas 
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submarinas associadas e as modelagens de descarte de efluentes do FPSO P-

58. Conforme determinação do Termo de Referência – TR CGPEG/DILIC/IBAMA 

No 002/10 a modelagem de dispersão de óleo não foi utilizada como critério para 

a definição da Área de Influência da Atividade. 

As modelagens matemáticas do material de descarte indicaram que tanto 

efluentes da água de produção quanto efluentes da Unidade Removedora de 

Sulfato do FPSO P-58 terão seus efeitos restritos à área do Parque das Baleias. 

No pior caso, a concentração de efeito não observado (CENO) é atingida a partir 

da distância de 3.226 m da fonte. 

A rota das embarcações entre o terminal de apoio e as áreas de lançamento 

das estruturas submarinas também foi considerada como AI para o meio biótico. 

Nessa área atentou-se para a possibilidade de perturbação e de colisão das 

embarcações (embarcações de lançamento e embarcações de apoio) com 

animais marinhos. 

 

II.4.2  Área de Influência para o Meio Socioeconômico 

 

Para o meio sócio-econômico foram considerados como participantes da AI 

os municípios que possuem instalações de apoio ao desenvolvimento do Parque 

das Baleias (ex.:, porto e áreas de recebimento e tratamento de resíduos), os 

municípios que possam ser afetados por realizarem atividades econômicas na 

área do empreendimento, os municípios que receberão royalties e aqueles cuja 

atividade pesqueira artesanal poderá ser afetada pela exclusão da pesca no 

entorno da unidade de produção e pelo trânsito de embarcações de apoio.  

Os municípios de Vitória e Vila Velha apresentam infra-estruturas de apoio 

ao empreendimento, o Terminal da Companhia Portuária de Vila Velha – CPVV 

cuja base está situada no canal divisor entre os municípios de Vila Velha e Vitória. 

O tráfego das embarcações de apoio será sentido nos dois municípios.  

A determinação dos municípios que recebem royalties foi embasada nas 

especificações do IBGE e na Lei 7525 de 22 de Julho de 1986 a qual define as 

linhas de projeção territoriais (Figura II.4.1.1) até a linha limite da Plataforma 

Continental sob dois critérios: 
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1 – Linha Geodésica ortogonal à costa para indicação dos estados onde se 

localizam os municípios confrontantes; 

2 – Seqüência da projeção além da linha geodésica ortogonal à costa, segundo o 

paralelo para a definição dos municípios confrontantes no território de cada 

estado. 

 
Figura II.4.1.1: Representação da projeção de linhas ortogonais.  
 
 

 Desta forma, os municípios confrontantes às atividades dos campos de 

produção do “Parque das Baleias” são: Piúma, Itapemirim, Marataízes e 

Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo e São Francisco de Itabapoama 

no estado do Rio de Janeiro. Os royalties serão recebidos pelos municípios 

confrontantes e pelos municípios que possuem instalações de apoio os 

empreendimentos, Vitória e Vila Velha.  

As áreas de restrição à pesca corresponderão à zona de segurança de 500 

m de raio no entorno das unidades de produção previstas (FPSO). Estas áreas 

estão situadas dentro dos campos de Parque das Baleias, já contemplados na AI 

para os meios biótico e físico. Um raio de 500 m no entorno das rotas de 

embarcações de apoio também foi considerado para delimitação da AI. As rotas 

das embarcações de apoio correspondem aos trajetos entre o Terminal da 

Companhia Portuária de Vila Velha – CPVV (base em terra) no município de Vila 
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Velha e as áreas de locação de cada uma das unidades de produção previstas 

(FPSO). 

As áreas de segurança criarão interferências com as atividades de pesca e 

de navegação existentes. Estas áreas estarão situadas dentro dos Campos de 

Parque das Baleias e já contemplados na AI para os meios biótico e físico. 

Para a avaliação da interferência do empreendimento sobre a pesca 

artesanal foi realizado um levantamento de dados secundários e posteriormente 

uma pesquisa de campo (durante os meses de dezembro/2010 e janeiro/2011) 

onde foram entrevistados pescadores e representantes de colônias e/ou 

associações de pescadores nos municípios identificados com possível atividade 

de pesca nas áreas do Parque das Baleias e/ou na área das rotas das 

embarcações de apoio. Desta forma, foram levantados dados sobre tipo de 

pescaria, embarcação utilizada e locais de pesca e desembarque de pescado nos 

municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, 

Marataízes e Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo a São Francisco de 

Itabapoana no estado do Rio de Janeiro.  

Constatou-se que as áreas de pesca artesanal desses municípios abrangem 

todo o litoral sul do Espírito Santo até a distância de 50 milhas da costa, sendo 

que alguns grandes pesqueiros encontram-se a 5 milhas da costa. Essas 

informações associadas a outros dados levantados em relatórios e publicações 

sobre a pesca no estado do Espírito Santo estão detalhadas no capítulo II.5.3 do 

presente estudo e nortearam a delimitação da área de influência do meio sócio 

econômico. 

Desta forma, o presente estudo está considerando como Área de Influência 

para os meios físico e biótico a área do Parque das Baleias que inclui os campos 

de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Anã e Baleia Azul. Para o meio 

sócio-econômico, foi estabelecida esta mesma área somada à área das rotas das 

embarcações de apoio e os municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, 

Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy no estado do 

Espírito Santo e São Francisco de Itabapoana no estado do Rio de Janeiro.  

Os limites definidos para as Áreas de Influência se encontram apresentados 

no Anexo II.4.1  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Capítulo II.5 
Diagnóstico Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
Capítulo II.5.1 
Meio Físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental  

II.5 
Pág. 
1 / 33 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

INDICE 
 
II.5 – Diagnóstico Ambiental.................................................................. 05/34 
         II.5.1 – Meio Fisico....................................................................... 05/34 
                     II.5.1.1 – Meteorologia...................................................... 05/34 
                     II.5.1.2 – Oceanografia..................................................... 05/34 
                     II.5.1.3 – Qualidade de água e sedimentos...................... 05/34 
                                 II.5.1.3.1 – Estratégia amostral das campanhas.. 06/34 
                                 II.5.1.3.2 – Parâmetros monitorados.................... 08/34 
                                 II.5.1.3.3 – Massas de água................................. 09/34 
                                 II.5.1.3.4 – Qualidade da água............................. 14/34 

                    II.5.1.3.5 – Parâmetros Geoquimicos dos               

sedimentos............................................................ 27/34 

                                 II.5.1.3.6 – Síntese Conclusiva............................. 30/34 

                     II.5.1.4 - Geologia e Geomorfologia.................................  32/34 
                                 II.5.1.4.1 - Geologia Regional............................... 32/34 
                                 II.5.1.4.2 – Arcabouço Estrutural.......................... 32/34 
                                 II.5.1.4.3 – Litografia e Estratigrafia...................... 33/34 
                                 II.5.1.4.4 – Fisiografia Marinha............................. 33/34 
                                 II.5.1.4.5 – Cobertura Sedimentar........................ 34/34 
 



Pág. 
2 / 33 

Diagnóstico Ambiental  
II.5  

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural 
dos Campos Marítimos de Peroá e Cango -  

Bacia do Espírito Santo 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

 
 
FIGURAS PÁG. 
Figura II.5.1.3.1-1: Estações de amostragem na Unidade de 
Produção     FPSO P-34 no Campo Jubarte  07/34 

Figura II.5.1.3.3-1: Perfis de temperatura das quatro campanhas 
realizadas no monitoramento ambiental da Unidade de Produção 
FPSO P–34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. . 10/34 

Figura II.5.1.3.3-2: Perfis de salinidade das quatro campanhas 
realizadas no monitoramento ambiental da Unidade de Produção 
FPSO P–34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. 12/34 

Figura II.5.1.0.3-3: Diagrama T-S elaborado com os dados das quatro 
campanhas realizadas no monitoramento ambiental da Unidade de 
Produção FPSO P – 34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. 14/34 

Figura II.5.1.3.0-1: Concentração de Carbono Orgânico Dissolvido 
(mg.L-1) nas estações de controle das quatro campanhas de 
monitoramento. 16/34 

Figura II.5.1.3.0-2: Concentração de Carbono Orgânico Particulado 
(mg.L-1) nas estações de controle das quatro campanhas de 
monitoramento. 17/34 

Figura II.5.1.3.0-3: Perfis de Material Particulado em Suspensão 
(MPS) registrados nas estações de controle durante quatro 
campanhas de monitoramento realizadas no entorno da unidade de 
produção FPSO P-34, Campo de Jubarte. 22/34 

Figura II.5.1.3.0-4: Perfis de oxigênio dissolvido (mg.L-1) registrados 
nas estações de controle durante quatro campanhas de 
monitoramento realizadas no entorno da unidade de produção FPSO 
P-34, Campo de Jubarte. 24/34 

Figura 5.1.3.0-5: Perfis de pH  registrados nas estações de controle 
durante quatro campanhas de monitoramento realizadas no entorno 
da unidade de produção FPSO P-34, Campo de Jubarte 26/34 
 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental  

II.5 
Pág. 
3 / 33 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

TABELAS 
 
 PÁG. 
Tabela II.5.1.3.1-1: Período de realização das quatro campanhas de 
monitoramento do FPSO P-34. 08/34 

Tabela II.5.1.3.2-1: Parâmetros físico-químicos analisados nas quatro 
campanhas de monitoramento do FPSO P-34. 08/34 

Tabela II.5.1.3.2-2: Parâmetros geoquímicos analisados na primeira 
campanha de monitoramento do FPSO P-34 realizada em março de 
2007. 09/34 

Tabela II.5.1.3.3-1: Estatística básica dos valores de temperatura 
obtidos nas quatro campanhas realizadas no monitoramento 
ambiental da Unidade de Produção FPSO P – 34, no Campo de 
Jubarte, Bacia de Campos. Os valores extremos (máximo e mínimo 
geral) estão destacados em vermelho. 11/34 

Tabela II.5.1.3.3-2: Estatística básica dos valores de salinidade 
obtidos nas quatro campanhas realizadas no monitoramento 
ambiental da Unidade de Produção FPSO P – 34, no Campo de 
Jubarte, Bacia de Campos. Os valores extremos (máximo e mínimo 
geral) estão destacados em vermelho. 13/34 

Tabela II.5.1.3.0-1: Concentração máxima, média e mínima  (em 
mg.L-1)  de Carbono Orgânico Particulado (COP) e Carbono Orgânico 
Dissolvido (COD) nas estações de controle das quatro campanhas de 
monitoramento no Campo de Jubarte. Os valores extremos (máximo e 
mínimo geral) estão destacados em vermelho. 16/34 

Tabela II.5.1.3.0-2: Concentração máxima, média e mínima  (em 
mg.L-1) de Fenóis nas estações de controle das quatro campanhas de 
monitoramento no Campo de Jubarte. Os valores extremos (máximo e 
mínimo geral) estão destacados em vermelho. 18/34 

Tabela II.5.1.3.0-3: Concentração máxima, média e mínima  (em 
mg.L-1)  dos nutrientes analisados nas estações de controle das 
quatro campanhas de monitoramento no Campo de Jubarte. Os 
valores extremos (máximo e mínimo geral) estão destacados em 
vermelho. 21/34 

Tabela II.5.1.3.4-4: Parâmetros Estatísticos (média, mínimo e 
máximo) das concentrações de MPS obtidas nas estações de 
controle. Os valores extremos (máximo e mínimo geral) estão 
destacados em vermelho. 22/34 

Tabela II.5.1.3.0.5: Parâmetros Estatísticos (média, mínimo e máximo) 
de oxigênio dissolvido (mg.L-1) registrado nas estações de controle. 
Os valores extremos (máximo e mínimo geral) estão destacados em 
vermelho. 25/34 
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Tabela 5.1.3.0-6: Parâmetros Estatísticos (média, mínimo e máximo)
de pH registrado nas estações de controle. Os valores extremos
(máximo e mínimo geral) estão destacados em vermelho. 26/34 

Tabela II.5.1.3.0-7: Concentração máxima, média e mínima (em
mg.L1) de Sulfeto nas estações de controle das quatro campanhas de
monitoramento no Campo de Jubarte. Os valores extremos (máximo e
mínimo geral) estão destacados em vermelho. 27/34 
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II.5  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

II.5.1 Meio Físico 
 
 

Visando atender ao Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/10 

são apresentadas nesta seção, informações adicionais às apresentadas no 

Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento Integrado da Produção e 

Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e no Campo Catuá 

(PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   

 

 

II.5.1.1 Meteorologia 

Item contemplado no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   

 

 

II.5.1.2 Oceanografia 

Item contemplado no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   

 

 

II.5.1.3 Qualidade de Água e Sedimentos 

Com o objetivo de complementar as informações fornecidas no Estudo de 

Impacto Ambiental do Desenvolvimento Integrado da Produção e Escoamento na 

Área Denominada Parque das Baleias e no Campo Catuá 

(PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008), foram utilizados dados obtidos pela 

PETROBRAS em quatro campanhas de Monitoramento Ambiental da Unidade de 

Produção FPSO P-34 no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. Estes 

monitoramentos são realizados anualmente e tem como objetivo principal 

identificar e avaliar as possíveis alterações no meio ambiente em decorrência da 
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atividade de exploração de hidrocarbonetos na Área de Influência Direta da 

Unidade de Produção FPSO P-34 no Campo Jubarte. O conjunto de dados 

analisado neste capítulo foi coletado entre os anos de 2007 e 2010, inclusive.  

Ao longo deste estudo será realizada uma descrição da qualidade da água e 

das massas d’água na região do Parque das Baleias. Na análise da qualidade da 

água, serão utilizados os dados coletados nas estações de controle das 

campanhas, situadas a montante da FPSO P-34. Considera-se que a estação de 

controle é mais representativa da qualidade da água da região como um todo, 

pois os dados coletados neste local não sofrem influência da atividade. Na análise 

de massas d’água foram utilizados todos os dados de temperatura e salinidade 

coletados nas quatro campanhas, uma vez que as atividades de exploração de 

hidrocarbonetos não tendem a afetar as características locais relacionadas a 

estes parâmetros. 

O Campo Jubarte está localizado na região central do Parque das Baleias, 

tendo os Campos Cachalote, Baleia Azul e Baleia Franca como vizinhos. As 

informações apresentadas no presente estudo representam o conjunto de dados 

mais recentes coletados na região de interesse e, por se tratar de uma região de 

águas profundas, é esperado grande semelhança entre os parâmetros obtidos no 

Campo Jubarte e todo o restante do Parque das Baleias.  
 
 
II.5.1.3.1 Estratégia Amostral das campanhas 
 

A malha amostral das quatro campanhas de monitoramento seguiu a 

metodologia apresentada pela PETROBRAS no Plano de Controle Ambiental da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo do Campo de Jubarte (2006), 

onde foram definidas doze estações de coleta situadas a jusante da Unidade de 

Produção FPSO P-34, distando desta 100, 500, 1000 e 3000 metros, e uma 

estação de controle situada à 3000 metros a montante da área de influência da 

FPSO P-34 (Figura -1). 

Em cada campanha as amostras de água foram coletadas nas 13 estações 

amostrais e em diferentes profundidades: na camada superficial, a 50% acima da 

profundidade da termoclina (AC/TM), na termoclina (TC), a 50% abaixo da 

profundidade da termoclina (AB/TC) e nas profundidades de 50, 100, 150 e 200 
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metros.  Na estação de controle e nas estações centrais (3, 6, 9 e 12), as 

amostragens de água foram realizadas também nas profundidades de 10, 20, 30 

e 40 metros. 

 

 

 
Figura II.5.1.3.1-1: Estações de amostragem na Unidade de Produção       

FPSO P-34 no Campo Jubarte (Fonte: PETROBRAS, 
2008b). 

 
 

Conforme apresentado na Tabela -1, a 1ª campanha foi realizada no período 

do inverno (agosto/2007) enquanto as demais campanhas foram realizadas no 

período do verão (março/2008/2009/2010). 
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Tabela II.5.1.3.1-1: Período de realização das quatro campanhas de 
monitoramento do FPSO P-34. 

Campanha Mês/Ano Período 
1a Agosto/2007 Inverno 
2a Março/2008 Verão 
3a Março/2009 Verão 
4a Março/2010 Verão 

 

 

II.5.1.3.2 Parâmetros monitorados 
 

Visando identificar os possíveis impactos ao meio ambiente ocasionados 

pela operação do FPSO P-34 foram monitorados os seguintes parâmetros 

apresentados nas Tabela -1 e Tabela II.5.1.3.2-2, além dos parâmetros biológicos 

que não serão abordados nesta seção. 

As amostras de sedimento foram coletadas somente na primeira campanha 

de monitoramento. O objetivo desta coleta foi realizar a caracterização 

sedimentológica da região.  

 

 

 
Tabela II.5.1.3.2-1: Parâmetros físico-químicos analisados nas 

quatro campanhas de monitoramento do 
FPSO P-34. 

Pa
râ

m
et

ro
s f

ís
ic

o-
qu
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ic

os
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a 
ág

ua
 

Temperatura 
Salinidade 
Potencial Hidrogeniônico (pH)
Oxigênio Dissolvido
Turbidez 
Material Particulado em Suspensão
Carbono Orgânico Particulado
Carbono Orgânico Dissolvido
Nutrientes 
Sulfeto 
Fenol
Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos
n-alcanos 
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Tabela II.5.1.3.2-2: Parâmetros geoquímicos analisados na primeira 

campanha de monitoramento do FPSO P-34 
realizada em março de 2007. 

Pa
râ

m
et

ro
s 

G
eo

qu
ím

ic
os

 d
os

 
Se

di
m

en
to

s 
Composição Granulométrica

Carbonato de Cálcio e Matéria Orgânica

Carbono Orgânico Total

Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos

Metais Pesados 

n-alcanos 

 

 

II.5.1.3.3 Massas de Água 
 
Temperatura  
 

A seguir são apresentados os 52 perfis de temperatura obtidos nas quatro 

campanhas de monitoramento ambiental e o perfil médio resultante (Figura .3-1). 
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Figura II.5.1.3.3-1: Perfis de temperatura das quatro campanhas realizadas no 
monitoramento ambiental da Unidade de Produção FPSO P–
34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. 

 
  

Nos primeiros 100 m da coluna d'água os dados obtidos na primeira 

campanha apresentam uma diferença marcante em relação aos dados das outras 

três campanhas. Os valores mais baixos identificados na primeira campanha 

podem ser explicados por esta ter ocorrido no período de inverno, ao contrário 

das demais campanhas que ocorreram no verão. Em superfície, os valores 

máximos e mínimos de temperatura foram, respectivamente, 28,8 e 22,2 °C. 

Abaixo dos 100 m de profundidade o comportamento dos perfis das quatro 

campanhas é bem semelhante, com valores de temperatura variando entre 15,4 

°C a 200 m de profundidade e 23,5 °C a 100 m. 

A seguir é apresentada a estatística básica dos valores de temperatura 

obtidos nas quatro campanhas (Tabela ). 

 
 
 
Tabela II.5.1.3.3-1: Estatística básica dos valores de temperatura obtidos nas quatro 

campanhas realizadas no monitoramento ambiental da Unidade de 
Produção FPSO P – 34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. 
Os valores extremos (máximo e mínimo geral) estão destacados 
em vermelho. 

Campanha Temperatura (°C) 
Mín Méd Máx 

1a 16,1 21,4 24,6 
2a 15,8 23,7 28,2 
3a 16,2 24,5 28,8 
4a 15,4 22,8 28,6 
 
      

   

Observa-se que os valores mínimos e máximos ocorreram, respectivamente, na 

quarta e terceira campanhas. 

 

Salinidade 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental  

II.5 
Pág. 

11 / 33 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

A seguir são apresentados os 52 perfis de salinidade obtidos nas quatro 

campanhas de monitoramento ambiental e o perfil médio resultante (Figura .3-2). 

 

 

 

 
Figura II.5.1.3.3-2: Perfis de salinidade das quatro campanhas realizadas no 

monitoramento ambiental da Unidade de Produção FPSO 
P–34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. 

 
 
  

Nos primeiros 100 m da coluna d'água as variações nos valores obtidos são 

mais expressivos, mais uma vez com destaque para a primeira campanha, que foi 

a única realizada no inverno. Em superfície os valores variaram entre 36,1 e 37,6. 

De 100 a 200 m de profundidade a variação ficou entre 35,5 e 37,0. 

A seguir é apresentada a estatística básica dos valores de salinidade obtidos 

nas quatro campanhas (Tabela ). 

 
 



Pág. 
12 / 33 

Diagnóstico Ambiental  
II.5  

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural 
dos Campos Marítimos de Peroá e Cango -  

Bacia do Espírito Santo 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela II.5.1.3.3-2: Estatística básica dos valores de salinidade obtidos nas quatro 

campanhas realizadas no monitoramento ambiental da Unidade de 
Produção FPSO P – 34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. Os 
valores extremos (máximo e mínimo geral) estão destacados em 
vermelho. 

Campanha Salinidade 
Mín Méd Máx 

1a 35.8 36.6 37.6 
2a 35.6 36.8 37.3 
3a 35.6 36.8 37.3 
4a 35.5 36.5 37.1 
 
 
 

Observa-se que os valores mínimo e máximo ocorreram, respectivamente, 

na quarta e primeira campanha. 

 

Classificação das Massas de Água e Diagrama T-S 
 

A partir da elaboração do Diagrama T-S foi possível identificar as massas de 

água presentes na região ao longo das quatro campanhas de monitoramento. 

Seguindo os limites de temperatura e salinidade descritos por Lima (1997) foi 

possível constatar a presença da Água Tropical (AT) e da Água Central do 

Atlântico Sul (ACAS) (Figura II.5.1.0.3-4). 
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Figura II.5.1.0.3-3: Diagrama T-S elaborado com os dados das quatro campanhas 

realizadas no monitoramento ambiental da Unidade de Produção 
FPSO P – 34, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos. 

 
 

 

Observa-se que até aproximadamente 150 m de profundidade 

praticamente toda a água encontrada apresenta características que a classifica 

como AT. Abaixo de 150 m os pares T-S já indicam a presença da ACAS, massa 

de água característica da termoclina permanente do oceano Atlântico Sul. 

 

II.5.1.3.4 Qualidade da água 

 

Compreender as características químicas da água é fundamental para o 

completo entendimento das relações bióticas e abióticas dos ecossistemas 
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marinhos e os possíveis impactos antrópicos que podem ocorrer sobre estes 

ambientes.  Desta forma são descritos a seguir os parâmetros monitorados na 

estação de controle nos últimos quatro anos pelo Projeto de Monitoramento 

Ambiental da Unidade de Produção FPSO P-34 no Campo de Jubarte na Bacia 

de Campos. 

 

Carbono Orgânico Total 
 

O Carbono Orgânico total (COT) é composto pelo Carbono Orgânico 

Dissolvido (COD) e o Carbono Orgânico Particulado (COP) (CETESB, 2009).   

As campanhas monitoraram o Carbono Orgânico Dissolvido e Carbono 

Orgânico Particulado durante os últimos quatro anos (Tabela ).  Na 1ª campanha 

(2007) o COP na estação de controle variou entre 0,2 mg.L-1 (na superfície e em 

30 m) e 0,6 mg.L-1 (200 m) e o COD variou entre 3,0 mg.L-1 (150 e 200 m de 

profundidades) e 7,0 mg.L-1 a 40 metros de profundidade.   

Na estação de controle da 2ª campanha (2008), o COD variou entre 8,0 (na 

profundidade de 20 m) e 20,0 mg.L-1 (à 150 m) e o COP oscilou entre 0,2 (150 m)  

e 0,7 (na superfície, 20, 30 e 40 m).  

Na 3ª campanha (2009), o COD variou entre 3,0 (60 metros de 

profundidade) e 14,0 mg.L-1 (na superfície)  e o COP entre 0,2 (100 m) e 1,0 

(superfície).  Na 4ª campanha (2010) o COD variou entre 15,4 (abaixo da 

termoclina) e 31,7 mg.L-1 (na termoclina)  e o COP entre 1,4 (acima da termoclina) 

e 2,3 mg.L-1 (100 m). 
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Tabela II.5.1.3.0-1: Concentração máxima, média e mínima (em mg.L-1)  de Carbono 
Orgânico Particulado (COP) e Carbono Orgânico Dissolvido (COD) nas 
estações de controle das quatro campanhas de monitoramento no Campo 
de Jubarte. Os valores extremos (máximo e mínimo geral) estão 
destacados em vermelho. 

Campanha COP COD 
Mín Méd Máx Mín Méd Máx 

1a  0.2 0.37 0.6 3.0 4.9 7.0 
2a 0.2 0.52 0.7 8.0 13.3 20.0 
3a 0.2 0.48 1.0 3.0 7.0 14 
4a 1.4 1.6 2.3 15.4 20.61 31.7 
 

 

A Figura II.5.1.3.0-1 apresenta as concentrações de COD nas estações de 

controle das quatro campanhas de monitoramento no Campo de Jubarte. A 4ª 

campanha apresentou as maiores concentrações de COD, exceto na 

profundidade de 150 m, na qual foi superada pela 3ª.  As menores concentrações 

deste composto foram observadas na 1ª campanha. Não foi possível identificar 

um padrão na distribuição de COD ao longo da coluna d’água. 

 

 

 
Figura II.5.1.3.0-1: Concentração de Carbono Orgânico Dissolvido 

(mg.L-1) nas estações de controle das quatro 
campanhas de monitoramento. 
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Assim como observado no COD, a maior concentração de COP foi 

encontrada na 4ª campanha (Figura II.5.1.3.4-2).  As demais campanhas 

apresentaram resultados similares, onde o COP apresentou valores de até 1,0 

mg.L-1.  Não foi possível estabelecer um padrão de distribuição vertical do COP, 

que demonstrou oscilações dos valores ao longo da coluna d’água. 

 

 

 
Figura II.5.1.3.0-2: Concentração de Carbono Orgânico Particulado 

(mg.L-1) nas estações de controle das quatro 
campanhas de monitoramento. 

 
 

Nos estudos utilizados para caracterização do COD e COP no Estudo de 

Impacto Ambiental do Campo Jubarte, o valor de COT oscilou entre 0,80 e 6,0 

mg.L-1, sendo compatível com o resultado encontrado nas três primeiras 

campanhas de monitoramento.  Somente na 4ª campanha a concentração foi 

mais elevada que as demais, porém ainda apresenta características de regiões 

oligotróficas.  
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Fenóis 
 
A Resolução CONAMA 357 / 2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água, estabelece que a concentração máxima de fenóis em águas 

salinas não deve ultrapassar 60 µg.L-1, ou seja 0,06 mg.L-1.   

Na 1ª campanha de monitoramento não foi encontrado fenóis em nenhuma 

das amostras coletadas na estação de controle. No monitoramento de 2008, 2ª 

campanha, foi detectada na estação de controle em concentrações que variaram 

entre 0,001 e 0,007 mg.L-1. Na 3ª campanha (2009) os fenóis foram encontrados 

em 5 das 10 amostras coletadas na estação controle em concentração de 0,001 

mg.L-1,limite de detecção do método utilizado. No monitoramento de 2010 (4ª 

campanha), assim como na 1ª campanha, não foi encontrado fenol em nenhuma 

das amostras coletadas na estação de controle. 

Considerando as concentrações detectadas é possível observar que a 

região apresenta concentração de fenóis muito inferior ao limite estabelecido pela 

legislação vigente para águas salinas classe 1 (classe mais restritiva). 

Segundo McNeely et al. (1979) as substâncias fenólicas podem ocorrer 

naturalmente em baixas concentrações, pois são liberadas pelo fitoplâncton.  

Desta forma as concentrações encontradas nas amostras são características para 

região do estudo. 

 
Tabela II.5.1.3.0-2: Concentração máxima, média e mínima (em mg.L-1) de Fenóis 

nas estações de controle das quatro campanhas de 
monitoramento no Campo de Jubarte. Os valores extremos 
(máximo e mínimo geral) estão destacados em vermelho. 

Campanha Fenóis 
Mín Méd Máx 

1a nd nd nd 
2a nd 0.0021 0.007 
3a nd 0.0005 0.001 
4a nd nd nd 

*nd – não detectado 
 

 

Nos estudos apresentados no Estudo de Impacto Ambiental do Campo de 

Jubarte (CEPEMAR, 2004) a concentração de fenóis foi inferior a 0,001 mg.L-1 
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(limite de detecção do método).  Este resultado é compatível com o encontrado 

nas quatro campanhas de monitoramento do FPSO P-34. 

  

Hidrocarbonetos  
 
Os hidrocarbonetos, como os n-alcanos e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA’s) na água e no sedimento, são parâmetros fundamentais para o 

monitoramento ambiental em áreas de exploração de petróleo.  Desta forma, 

estes componentes foram analisados nas amostras coletadas nas campanhas de 

monitoramento no campo de Jubarte. 

Nas 40 amostras coletadas nas estações de controle durante as quatro 

campanhas de monitoramento, em nenhuma delas foi detectada a presença de n-

alcanos ou HPAs. 

 

Nutrientes 
 

O Monitoramento Ambiental da Unidade de Produção FPSO P-34 no Campo 

de Jubarte analisou a concentração de Fosfato, N-Amonical, Nitrato e Silicato em 

diferentes profundidades.  

Na estação de controle, a concentração de fosfato variou entre abaixo do 

limite de detecção (0,01 mg.L-1) e 0,03 mg.L-1). A maior concentração foi 

observada na amostra coletada mais próxima ao fundo (200 m). 

O N-Amoniacal na estação de controle apresentou valores entre não 

detectado (abaixo de 0,001 mg.L-1) e 0,004 mg.L-1.  Nesta mesma estação, o 

Nitrato oscilou entre não detectado (0,005 mg.L-1) e 0,054 mg.L-1, com sua 

concentração aumentando com a profundidade. O teor de Silicato variou entre 

0,186 (200 m) a 0,274 mg.L-1 (40 m).   

A concentração de fosfato na estação de controle no monitoramento de 2008 

variou entre 0,02 e 0,06 mg.L-1 . O N-Amoniacal variou entre 0,002 e 0,023 mg.L-1.  

A concentração de Nitrato oscilou entre 0,003 e 0,099 mg.L-1 e os Silicatos foram 

encontrados na faixa de 0,105 e 0,323 mg.L-1.  
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No terceiro ano de monitoramento (campanha de 2009), a concentração de 

Fosfato variou entre não detectável (abaixo de 0,01 mg.L-1) e 0,04 mg.L-1. Das 10 

amostras coletadas, duas tiveram fosfato detectado (100 e 200 m).  Em relação 

ao N-Amoniacal, este variou entre 0,005 e 0,011 mg.L-1 com distribuição uniforme 

ao longo da coluna d’água.  A concentração de Nitrato oscilou entre 0,009 e 0,359 

mg.L-1 e a maior concentração ocorreu na amostra coletada na termoclina (42 m 

de profundidade). Todas as outras 9 amostras apresentaram concentração menor 

que 0,1 mg.L-1. O teor de Silicato esteve entre 0,101 e 0,243 mg.L-1 e sua 

distribuição foi uniforme ao longo da coluna d’água. 

No monitoramento de 2010 (4ª campanha), o fosfato variou entre não 

detectável (<0,01 mg.L-1) e 0,05.  As maiores concentrações foram observadas a 

partir de 100 m de profundidade. O N-Amoniacal foi detectado apenas na amostra 

superficial e a concentração foi de 0,005 mg.L-1. A concentração de Nitrato variou 

entre 0,005 e 0,071 mg.L-1.  As maiores concentrações foram observadas 

próximas ao fundo.  Já o teor de Silicato oscilou entre 0,02 mg.L-1 e 0,13 mg.L-1. 

Não foi possível observar um padrão na distribuição desta substancia ao longo da 

coluna d’água. 

A Tabela II.5.1.3.0-3 sintetiza os valores máximos, mínimos e médios de 

Fosfato, N-Amoniacal, Nitrato e Silicatos na estação de controle das quatro 

campanhas de monitoramento ambiental da Unidade de Produção FPSO P-34 no 

Campo de Jubarte na Bacia de Campos.  Nota-se que na 2ª campanha (2008) foi 

obtida a maior concentração de Fosfato e N-Amoniacal.  Em média, o maior teor 

de silicato ocorreu na 1ª campanha de monitoramento (2007). O nitrato 

apresentou as maiores concentrações na 3ª campanha (2009), onde foi 

encontrado o maior valor máximo 0,359 mg.L-1.   
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Tabela II.5.1.3.0-3: Concentração máxima, média e mínima (em mg.L-1)  dos nutrientes 
analisados nas estações de controle das quatro campanhas de monitoramento 
no Campo de Jubarte. Os valores extremos (máximo e mínimo geral) estão 
destacados em vermelho. 

Campanha Fosfato N-Amoniacal N-Nitrato Silicato 
Mín Méd Máx Mín Méd Máx Mín Méd Máx Mín Méd Máx

1 nd 0.014 0.03 nd 0.0018 0.004 nd 0.022 0.054 0.186 0.252 0.274 

2 0.02 0.027 0.06 0.002 0.0095 0.023 0.003 0.030 0.099 0.105 0.141 0.323 

3 nd 0.005 0.04 0.005 0.0081 0.011 0.009 0.054 0.359 0.101 0.144 0.243 

4 nd 0.012 0.05 nd 0.0005 0.005 0.005 0.013 0.071 0.020 0.075 0.13 
 

 

As concentrações dos nutrientes observadas no presente estudo são 

compatíveis com as águas oceânicas da costa brasileira (Niencheski et al., 1999). 

 

Material Particulado em Suspensão 
 
O Material Particulado em Suspensão (MPS) é um importante parâmetro, 

pois o aumento das partículas em suspensão reduz a transparência e a 

penetração de luz na coluna d’água, afetando a produtividade primária da área. 

Entretanto, ainda não há limite pré-estabelecido pela legislação brasileira quanto 

à concentração de MPS em ambientes marinhos. 

Existem poucas informações quanto à distribuição do MPS na margem 

continental brasileira. O esperado é que as menores concentrações sejam 

encontradas em áreas oceânicas e as maiores nas áreas costeiras próximas a 

desembocaduras de rios. Pedrosa (2006) publicou um estudo com a 

caracterização hidroquímica das massas de água da Bacia de Campos. O autor 

encontrou concentrações de MPS variando de 1,5 e 9,2 mg.L-1, ao norte, e entre 

3,9 e 8,8 mg.L-1, ao sul da Bacia de Campos. 

Na Figura II.5.1.3.0-3 podem ser observados os perfis de MPS medidos nas 

estações de controle das quatro campanhas realizadas no Campo de Jubarte. 

Nota-se que na campanha 4 foram registrados os menores valores de MPS, as 

campanhas 1 e 2 registraram valores similares e que na campanha 3 a estação 

de controle apresentou valores mais elevados de MPS. 
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Figura II.5.1.3.0-3: Perfis de Material Particulado em Suspensão 

(MPS) registrados nas estações de controle 
durante quatro campanhas de monitoramento 
realizadas no entorno da unidade de produção 
FPSO P-34, Campo de Jubarte. 

 
 

As primeiras duas campanhas registraram valores similares de MPS, com 

concentrações médias de 8,3 mg.L-1 e 8,9 mg.L-1, respectivamente (Tabela 

II.5.1.3.4). A 3ª campanha apresentou a maior concentração de MPS de 23,2 

mg.L-1 a 100 metros de profundidade. Os menores valores foram registrados na 4ª 

campanha, com uma concentração média de 5,4 mg.L-1 e mínima de 4,1 mg.L-1 

medida na superfície do mar.  

 
 
 
Tabela II.5.1.3.4-4: Parâmetros Estatísticos (média, mínimo e máximo) das 

concentrações de MPS obtidas nas estações de controle. Os valores 
extremos (máximo e mínimo geral) estão destacados em vermelho. 

Campanha Material Particulado em Suspensão (mg.L-1) 
Média Mínimo Máximo 

1 8,3 7,8 9,3 
2 8,9 8,2 10,6 
3 18,9 13 23,2 
4 5,4 4,1 6,1 



Pág. 
22 / 33 

Diagnóstico Ambiental  
II.5  

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural 
dos Campos Marítimos de Peroá e Cango -  

Bacia do Espírito Santo 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

 
A partir dos dados obtidos nas estações de controle das campanhas de 

monitoramento, pode-se dizer que a concentração de MPS característica da 

região está na faixa entre 4,1 e 23,2 mg.L-1. Além disso, não foi verificado um 

padrão de estratificação vertical deste parâmetro ao longo da coluna d’água. 

 

Turbidez 
 
A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade 

que um feixe de luz sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos em 

suspensão, tais como partículas inorgânicas (silte, argila), detritos orgânicos, 

bactérias, plâncton, etc. 

Das quatro campanhas realizadas, somente na 2ª campanha foi medida a 

profundidade do desaparecimento do Disco de Secchi na estação de controle. A 

transparência da água não pode ser verificada nas estações de controle das 

demais campanhas em função do horário das amostragens estabelecido na 

metodologia. 

A profundidade do desaparecimento do Disco de Secchi foi 18 metros, o que 

resultou em um coeficiente de extinção de luz (k) de 0,09.  

 

Oxigênio Dissolvido 
 
Os perfis de oxigênio dissolvido das estações de controle das quatro 

campanhas de monitoramento estão representados na Figura II.5.1.3.0 Observa-

se que as três primeiras campanhas apresentaram valores de oxigênio dissolvido 

em torno de 7 mg.L-1, enquanto a 3ª campanha apresentou valores em torno de 6 

mg.L-1. 

Conforme apresentado na Tabela II.5.1.3.0.5, as amostras de água 

coletadas nas quatro campanhas de monitoramento registraram valores de 

oxigênio dissolvido que variaram entre o mínimo de 5,9 mg.L-1 (4ª campanha – 

entre 100 e 200 metros de profundidade) e o máximo de 7, mg.L-1 (1ª e 2ª 

campanhas). Com exceção de algumas profundidades da 4ª campanha, os dados 

registrados apresentaram concentrações consideravelmente acima do limite 
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mínimo de 6 mg.L-1 estabelecido pela Resolução CONAMA Nº357/2005 (águas 

salinas Classe 1). 

Os valores de oxigênio dissolvido encontrados nas quatro campanhas se 

revelaram dentro do esperado para a região. Conforme apresentado no Estudo de 

Impacto Ambiental do Campo de Jubarte (CEPEMAR, 2004), os valores de 

oxigênio dissolvido encontrados em diferentes pontos da Bacia de campos 

ficaram entre 6,28 e 8,13 mg.L-1. Assim como relatado no EIA citado, os perfis de 

OD obtidos nos monitoramentos não apresentaram um padrão de distribuição 

vertical definido, porém os maiores valores foram encontrados em camadas mais 

superficiais, que são normalmente mais oxigenadas devido à atividade biológica. 

 

 

 
Figura II.5.1.3.0-4:  Perfis de oxigênio dissolvido (mg.L-1) registrados nas 

estações de controle durante quatro campanhas de 
monitoramento realizadas no entorno da unidade de 
produção FPSO P-34, Campo de Jubarte. 
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Tabela II.5.1.3.0.5: Parâmetros Estatísticos (média, mínimo e máximo) de 

oxigênio dissolvido (mg.L-1) registrado nas estações de 
controle. Os valores extremos (máximo e mínimo geral) 
estão destacados em vermelho. 

Campanha Oxigênio Dissolvido (mg.L-1) 
Média Mínimo Máximo 

1 7,2 6,8 7,9 
2 7,2 7,0 7,4 
3 7,2 6,3 7,9 
4 6,2 5,9 6,5 

 
 
 
 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 
Os perfis com os valores de pH registrados nas estações de controle das 

quatro campanhas de monitoramento estão apresentados na Figura 5.1.3.0, onde 

observa-se uma ligeira diminuição dos valores de pH com o aumento da 

profundidade. Este padrão se deve a atividade fotossintética nas camadas 

superficiais, responsável pelo aumento dos valores de pH devido a redução da 

concentração de dióxido de carbono na água. Em maiores profundidades, a 

atividade fotossintética diminui e há o aumento da atividade respiratória que 

acaba consumindo oxigênio e liberando gás carbônico, provocando a redução do 

pH na água (Baumgarten et al., 1996). 

 A 1ª campanha apresentou valores de pH entre 8,2 e 8,4, sendo o valor 

máximo registrado na profundidade da termoclina (75 m). A 2ª campanha teve um 

valor médio de pH de 8,2, e uma faixa de variação entre 8,0 e 8,2.  Na 3ª 

campanha foi registrada uma média de pH de 8,0  e o valor máximo (8,4) foi 

detectado à 50 m de profundidade (termoclina). A 4ª campanha apresentou os 

menores valores de pH, com uma média de 7,9 e um valor mínimo de 7,8 a 200m 

de profundidade (Tabela 5.1.3.0-6).  

Os valores obtidos estão compatíveis com estudos anteriores realizados na 

região, como o publicado por Pedrosa (2006), onde autor observou uma 

distribuição vertical homogênea deste parâmetro e registrou valores de pH entre 

7,3 e 8,3 na porção norte, e entre 7,6 e 8,1 ao sul da Bacia de Campos. O Estudo 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental  

II.5 
Pág. 

25 / 33 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

de Impacto Ambiental do Campo de Jubarte (CEPEMAR, 2004) também 

apresentou valores semelhantes aos apresentados acima, com os menores de pH 

na faixa de 7,70 e os maiores um pouco acima de 8,25. 

 Além disso, os valores obtidos estão dentro do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA Nº357/2005 para águas salinas Classe 1 (pH entre 6,5 a 

8,5). 

 

 
Figura 5.1.3.0-5: Perfis de pH  registrados nas estações de controle 

durante quatro campanhas de monitoramento 
realizadas no entorno da unidade de produção 
FPSO P-34, Campo de Jubarte. 

 
 
 
Tabela 5.1.3.0-6: Parâmetros Estatísticos (média, mínimo e máximo) de pH 

registrado nas estações de controle. Os valores extremos 
(máximo e mínimo geral) estão destacados em vermelho. 

Campanha Potencial Hidrogeniônico 
Média Mínimo Máximo 

1 8,3 8,2 8,4 
2 8,2 8,0 8,2 
3 8,0 7,9 8,4 
4 7,9 7,8 7,9 
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Sulfeto 
 
De acordo com a CONAMA 357/2005 o limite máximo concentração de 

sulfetos em água salina classe 1 é de 0,002 mg.L-1.   

Nas 20 amostras coletadas na estação de controle durante a 1ª e 4ª 

campanha de monitoramento, realizadas em 2007 e 2010, o sulfeto não foi 

detectado (Tabela II.5.1.3.0-7). 

Nas amostras coletadas no entorno da Unidade de Produção FPSO P –34 a 

maioria dos resultados indica que as concentrações de sulfeto observadas podem 

ser consideradas como naturais, sugerindo que o sulfeto não aparenta ser um 

contaminante gerado pela atividade de produção, com exceção da Estação de 

controle (# 1) no qual apresentou concentração de sulfeto em torno de 0,010 mg/L 

em uma amostra coletada na profundidade de 60 metros.  

 
Tabela II.5.1.3.0-7: Concentração máxima, média e mínima (em mg.L-1)  de Sulfeto 

nas estações de controle das quatro campanhas de 
monitoramento no Campo de Jubarte. Os valores extremos 
(máximo e mínimo geral) estão destacados em vermelho. 

Campanha Sulfeto 
Mínimo Média Máximo 

1a nd nd nd 
2a nd 0.002 0.002 
3a nd 0.0057 0.01 
4a nd nd nd 

 
 
 
II.5.1.3.5 Parâmetros Geoquímicos dos Sedimentos 

 

Este item foi elaborado apenas com as informações da primeira campanha, 

pois apenas nesta foram conduzidas coletas e análises dos sedimentos.  

 

Composição Granulométrica 
 

No substrato em todas as estações houve o predomínio de sedimentos finos 

(diâmetro inferior a 0,062mm que corresponde as frações de silte e argila), 

pequena porcentagem de sedimentos de diâmetro mediano (de 0,062 a 2,00 
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mm) e ausência de sedimentos grosseiros (diâmetro superior a 2,00 mm).  De 

acordo com a classificação de Folk & Ward (1957) os sedimentos são 

pobremente selecionados. Os três estratos analisados (0–2 cm; 2–5 cm; 5–10 

cm) não apresentaram alterações nos parâmetros estudados (média, mediana, 

curtose, assimetria e grau de seleção) indicando um comportamento homogêneo 

dos perfis. 

 

Carbonato de Cálcio (CaCO3) 
 
O percentual de carbonato de cálcio nas amostras analisadas variou entre 

56,19% (estrato de 5–10 cm) a 86,69% (estrado de 0–2 cm). 

A maior concentração de carbonato de cálcio foi observada ao longo da 

profundidade amostrada e apresentou alta correlação com as frações finas dos 

sedimentos. 

 

Matéria Orgânica 
 
O padrão predominante na distribuição da concentração de matéria orgânica 

em relação aos estratos de profundidade foi marcado pela diminuição da 

concentração com a profundidade nas estações.  A concentração de matéria 

orgânica variou de 9,35% e 24,74%. 

Os resultados da concentração de matéria orgânica encontrada nos 

sedimentos analisados apresentaram valores considerados normais para os 

sedimentos marinhos brasileiros. 

 

Carbono Orgânico Total 
 
A distribuição predominante do Carbono Orgânico Total (COT) seguiu o 

mesmo padrão da Matéria Orgânica, sendo marcada pela diminuição da 

concentração com a profundidade. A concentração do COT variou entre 8274 

mg.kg-1 e 14889 mg.kg-1. 
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Os resultados encontrados durante a campanha de monitoramento no 

Campo de Jubarte é compatível com os sedimentos marinhos brasileiros. 

 

Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos  
 

Na estação 1 (controle) não foi detectado qualquer tipo de Hidrocarbonetos 

Polinucleares Aromáticos (HPAs).  

 

N-alcanos 
 

Os hidrocarbonetos biogênicos são tipicamente caracterizados por uma séria 

de homólogos de cadeia pequena de n-alcanos (n-C15 – n-C19) se derivados de 

algas ou de cadeia longa (n-C25 – n-C35) se derivados de plantas terrestres. 

Por outro lado, os n-alcanos também são constituintes dos produtos de petróleo 

(Wakeham, 1996; Budzinski, 1997).   

Desta forma a quantidade de n-alcanos e sua distribuição pode ser usado 

como parâmetro para avaliar a tendência de contaminação de sedimentos por 

hidrocarbonetos (Sousa et al, 2008). 

Na estação de controle foram detectados n-alcanos em concentração 

variando entre abaixo do limite de detecção do método (1 µg.kg-1) e 53 µg.kg-1.  

Este resultado é inferior às concentrações presentes em áreas consideradas não 

contaminadas para a região oceânica do Atlântico Sul, apontando o pequeno 

aporte de compostos de origem biogênica (Sousa, 2008). 

Dentre as espécies de n-alcanos analisadas, n-C 17, n-C 18, n-C 20, n-C21, 

n-C 22, n-C 24 e fitano, foram as que foram detectadas, o que indica origem 

natural para estes compostos (Sousa, 2008). 

 

Metais Pesados 
 
Os metais pesados foram determinados nas amostras superficiais (0 – 2 cm) 

do sedimento de fundo.  As concentrações na área de estudo mostraram a 

seguinte ordem de abundância: Al=Fe>Mn>Ba>V=Zn>Cr>Ni>Cu>Pb>Hg>Cd.  A 
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concentração dos metais analisado são considerados compatíveis os valores 

relatados para sedimentos da plataforma continental interna do SE do Brasil e da 

Bacia de Campos (PETROBRAS, 2008). 

 

II.5.1.3.6 Síntese conclusiva 

 

O objetivo principal dessa seção é incorporar os dados obtidos pela 

PETROBRAS nas campanhas de Monitoramento Ambiental da Unidade de 

Produção FPSO P-34, no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, ao Estudo 

de Impacto Ambiental do Desenvolvimento Integrado da Produção e 

Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e no Campo Catuá. 

Na análise de massas de água foram identificadas as presenças de Água 

Tropical e de Água Central do Atlântico Sul. Em superfície as variações de 

temperatura ficaram entre 22,2 e 28,8 °C, e, de salinidade, entre 36,1 e 37,6. 

Nos primeiros 100 m da coluna d'água foram encontradas as maiores 

diferenças, principalmente durante a primeira campanha, isto pode ser explicado 

pelo fato da primeira campanha ter sido a única realizada no período de inverno. 

Em relação ao Carbono Orgânico Particulado e Dissolvido (COP e COD) a 

4ª campanha (2010) apresentou as maiores concentrações destes elementos. 

A maior concentração de fenóis foi observada na 2ª campanha (2008) 

quando o valor atingiu 0,007 mg.L-1.  Este resultado é compatível com áreas 

oceânicas não contaminadas por ações antrópicas. 

A análise dos hidrocarbonetos é essencial para diagnosticar os possíveis 

impactos relacionados ao uso e produção de combustíveis fósseis.  Em 

nenhuma amostra coletada nas estações de controle das quatro campanhas de 

monitoramento foi encontrado HPAs ou n-alcanos. 

A 2ª campanha apresentou as maiores concentrações dos nutrientes N-

Amoniacal (0,23 mg.L-1), fosfato (0,06 mg.L-1) e silicato (0,323 mg.L-1), a exceção 

foi o nitrato, que apresentou a maior concentração (0.359 mg.L-1) na 3ª 

campanha de monitoramento. 

A maioria dos resultados, observados nas quatro campanhas de 

monitoramento, indica que as concentrações de sulfeto podem ser consideradas 
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como naturais, sugerindo que o sulfeto não aparenta ser um contaminante gerado 

pela atividade de produção, com exceção da Estação de controle (# 1) no qual 

apresentou concentração de sulfeto em torno de 0,010 mg/L em uma amostra 

coletada na profundidade de 60 metros.  

A análise de material particulado em suspensão realizada nas campanhas 

de monitoramento encontrou valores de concentração na faixa entre 4,1 e 23,2 

mg.L-1 e não foi verificado um padrão de estratificação vertical deste parâmetro 

ao longo da coluna d’água. 

A transparência da água foi avaliada com o auxílio do Disco de Secchi. A 

profundidade do desaparecimento do Disco de Secchi foi 18 metros, o que 

resultou em um coeficiente de extinção de luz (k) de 0,09.  

As campanhas de monitoramento apresentaram valores de pH entre 7,9  e 

8,4, sendo o valor máximo registrado na profundidade da termoclina (75m). 

Quanto à distribuição vertical, verificou-se uma tendência de diminuição do valor 

do pH com o aumento da profundidade e alguns picos de pH máximo (8,4) na 

profundidade da termoclina. 
Das quatro campanhas realizadas, as três primeiras apresentaram 

concentrações média de oxigênio dissolvido de 7,2 mg.L-1. A 4ª campanha 

obteve valores menores de OD, na faixa de 5,9 a 6,5 mg.L-1. Não foi observado 

um padrão de distribuição vertical bem definido, embora os maiores valores 

tenham sido encontrados nas camadas mais superficiais da coluna d’água. 

Na região há predominância de sedimentos finos (<0,062mm, 

correspondente a fração de silte e argila) pobremente selecionados.  Observa-se 

homogeneidade entre os estratos.  

A concentração de carbonato de cálcio aumenta com a profundidade 

amostrada (0 – 10cm) e apresenta alta correlação com as frações finas do 

sedimento. Já o percentual de matéria orgânica diminui com a profundidade e 

variou entre 9,35% e 24,74%, o que é considerado normal para os sedimentos 

marinhos da região. 

O Carbono Orgânico Total seguiu o mesmo padrão da matéria orgânica, 

diminuindo com a profundidade dos estratos e variou entre 8274 mg.kg-1 e 

14889 mg.kg-1, valores compatíveis com a região amostrada. 
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Os n-alcanos detectados no sedimento apresentaram valor abaixo do 

relatado pela literatura e por suas características sugerem que seja de origem 

biogênica. 

As concentrações de metais pesados encontradas na estação de controle 

são compatíveis com o esperado para sedimentos da plataforma continental 

interna do SE do Brasil e da Bacia de Campos. 

A utilização dos resultados da estação de controle (para os parâmetros de 

qualidade de água e caracterização sedimentológica) e das 13 estações (para a 

caracterização das massas d’água) do Projeto de Monitoramento Ambiental da 

Unidade de Produção FPSO P-34 no Campo de Jubarte na Bacia de Campos 

realizado entre 2007 e 2010 foi importante para complementar as informações 

do capítulo 5.1 (Meio Físico) do Estudo de Impacto Ambiental do Campo de 

Jubarte de março de 2004. 

 

 

II.5.1.4 Geologia e Geomorfologia 

 

II.5.1.4.1 Geologia Regional 

 

Item contemplado no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   

 

II.5.1.4.2 Arcabouço Estrutural 

 

Item contemplado no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   
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II.5.1.4.3 Litografia e Estatigrafia 

 

Item contemplado no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   

 

II.5.1.4.4 Fisiografia Marinha 

 

Este item foi descrito no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008). As informações 

descritas abaixo são complementares e específicas da área do Parque das 

Baleias campos Anã, Cachalote, Franca, Azul e Jubarte. Os dados foram 

fornecidos pela PETROBRAS através do documento RL-3600.00-9311-986-PIP-

002 de 2011de 03/01/2011.  
 A área dos campos de produção Anã, Cachalote, Franca, Azul e Jubarte 

no  Parque das Baleias está localizada no Talude Continental Inferior da porção 

norte da Bacia de Campos, entre as isóbatas de -950 e -1950 metros. A 

morfologia do fundo marinho é caracterizada pela presença de canais 

submarinos, ondulações e feições erosivas pretéritas. 

Os canais submarinos localizam-se na porção NW e sul da área. O canal 

NW é de menor expressão. Testemunhos geológicos/geotécnicos mostraram que 

este canal está recoberto por uma camada de sedimentos lamosos hemipelágico 

(aproximadamente 3 metros), já o canal Sul é mais expressivo, corta toda a área 

de oeste a leste.  

Dados de testemunhos geológicos/geotécnicos situados no interior do 

canal indicaram cobertura lamosa hemipelágica mais espessa, com valores 

superiores a 19 metros. A presença de sedimentos lamosos recobrindo 

sedimentos arenosos sugere que os canais estão inativos e abandonados, não 

carreando material grosseiro da Plataforma para o Talude. 

As ondulações e as feições erosivas pretéritas podem ser observadas nas 

regiões central e sul da área de estudo. Estas feições são reflexos da deposição 
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de movimentos de massa antigos (> 42.000 anos) e que, atualmente, estão 

recobertos por uma espessa camada de sedimentos predominantemente 

lamosos. 

O relevo da região é relativamente plano, com declividades variando de 0 a 

12 é média de 1,5. Os valores mais elevados de declividades se restringem aos 

flancos dos canais. 

As informações sobre risco de instabilidade do Talude estão apresentadas 

no Cap.II.2. 

 

II.5.1.4.5 Cobertura Sedimentar 

 

Item contemplado no Estudo de Impacto Ambiental do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e 

no Campo Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008).   
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II.5.2 Meio Biótico 
 
Esta seção foi elaborada de acordo com o Termo de Referência – TR 

CGPEG/DILIC/IBAMA No 002/10 e apresenta informações adicionais as 

apresentadas no “EIA Desenvolvimento Integrado da Produção e Escoamento na 

Área Denominada Parque das Baleias e no Campo de Catuá” 

(PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008) .   

O Diagnóstico do Meio Biótico na Área de Influência do Parque das Baleias 

visou caracterizar as comunidades biológicas que serão diretamente impactadas 

nos campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Anã e Baleia Azul, 

localizados na Bacia de Campos, litoral do Espírito Santo.  

A caracterização teve foco nas espécies bênticas e foi feita utilizando-se 

dados primários fornecidos pela PETROBRAS e dados secundários provenientes 

de trabalhos científicos realizados na região em estudo.   

Os dados primários fornecidos pela PETROBRAS são provenientes do 

“Projeto de Monitoramento Ambiental da Área de Influência Direta da Unidade de 

Produção FPSO P – 34, Campo de Jubarte, Bacia de Campos”, das campanhas 

sísmicas Rig Supporter – C&C Technologies 2003, 2006 e 2007, Bucentauro 

2002/2003, Fugro Explorer 2005 e Fugro Bavenit 2010 nos Campos de Cachalote, 

Jubarte, Baleia Azul e Baleia Anã e de Relatórios de Caracterização biológica do 

fundo marinho na área das locações de poços dos Campos de Jubarte, Cachalote 

e Baleia Franca (processo de licenciamento ambiental de perfuração da Área 

Geográfica do Espírito Santo – AGES. 

 

 

II.5.2.1 Fauna bêntica do talude continental 
 
 

Apesar de as primeiras dragagens em águas profundas brasileiras terem 

ocorrido há 134 anos por conta da Challenger Expedition, o conhecimento do mar 

profundo no Brasil é ainda escasso. O alto custo dessas campanhas e, em muitos 

casos, dificuldades logísticas das operações no mar profundo são, sem dúvida, 

fatores que contribuem para tal fato (Serejo et al. 2007).  
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O talude continental exibe sedimentos finos terrígenos com alto conteúdo de 

silte e baixo teor de carbonato, oriundos de escorregamentos, e retrabalhamento 

de depósitos relictos da plataforma. A fração arenosa presente contém carapaças 

de foraminíferos planctônicos decantados após a morte do organismo (Kitahara et 

al. 2008).  

Fatores físicos e biológicos vão influenciar a estrutura e composição da 

comunidade ao longo do talude. Condições hidrográficas, profundidade e 

sedimentação são alguns dos fatores físicos. Disponibilidade de alimento, relação 

presa-predador e competição interespecífica são vistas como importantes fatores 

biológicos (Cartes & Sardà, 1993). 

O conhecimento sobre ambientes marinhos profundos cresceu de forma 

considerável, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O que 

uma vez já foi considerada uma região com baixa diversidade, hoje é tida como 

possuidora de um ecossistema rico e dinâmico. A região, que inclui a borda da 

plataforma continental, talude e planície abissal, é ainda pouco estudada no que 

diz respeito à estrutura e função de suas comunidades biológicas. 

Na costa brasileira, a partir da segunda metade do século XX, houve 

incremento no número de coletas, mas com poucos trabalhos publicados. Estudos 

sistemáticos em regiões de mar profundo começaram a ser realizados em 

meados da década de 1990, trazendo grande quantidade de amostras biológicas. 

Estudos sobre a macrofauna bentônica em áreas de plataforma continental 

externa e talude têm documentado elevados valores de diversidade específica 

(Miyaji, 2001). Segundo Soares-Gomes e colaboradores (2002), todos os grupos 

taxonômicos de animais marinhos presentes em áreas rasas também podem 

ocorrer em águas profundas. 

 
Recifes de Corais 

 

Os corais de águas profundas podem viver em profundidades de mais de 

6.000 metros e crescem sem uma relação simbiótica com algas unicelulares, que 

precisam de luz. Por este motivo, os corais de águas profundas tendem a crescer 

mais lentamente, alimentando-se apenas de detritos orgânicos e plâncton.  
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A existência de corais em mares profundos já é conhecida há séculos pelos 

cientistas, mas o fato de formarem recifes tão diversos e exuberantes é uma 

descoberta recente, possível graças ao uso de submarinos aplicados à pesquisa 

científica. 

No Brasil, também existem recifes de corais em grandes profundidades. 

Porém, como ainda não dispomos de submarinos sofisticados para pesquisas, 

eles estão sendo encontrados aos poucos através de milhares de pedaços que 

vem a bordo de barcos pesqueiros que utilizam redes de arrasto no Sul e Sudeste 

do Brasil. 

Os corais de profundidade encontrados na plataforma e talude continental do 

sul do Brasil são extremamente importantes para a fauna demersal e bentônica 

desta área. Dentre as principais funções ecológicas já descritas para esta 

comunidade, destacam-se os aspectos de refúgio, berçário, alimentação 

(Mortensen, 2001) e também a capacidade de estabelecer áreas de substrato 

consolidado a partir do inconsolidado, fenômeno das concreções produzidas por 

organismos secretores de calcário (Tommasi, 1970). 

A partir de programas como o de Avaliação do Potencial Sustentável de 

Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (Programa REVIZEE) e Projeto de 

Caracterização Ambiental de Águas Profundas da Bacia de Campos (Oceanprof I 

e II), houve incremento no número de trabalhos sobre octocorais de águas 

profundas brasileiras (Arantes & Medeiros, 2006). Os octocorais se caracterizam 

por possuírem oito tentáculos, apresentar flexibilidade e praticamente todas as 

espécies formam colônias, como os corais-moles e gorgônias. 

Octocorais de grande profundidade do Atlântico Sul são pouco conhecidos, 

com raros trabalhos publicados (Medeiros e Castro, 1999; Castro & Medeiros, 

2001; Arantes & Medeiros 2006, Castro et al. 2006), principalmente devido às 

dificuldades e custos de amostragem. Exploração em tais profundidades extremas 

é muito mais complexa do que em águas mais rasas e de maior exigência 

operacional, infra-estrutura e logística. 

Dois importantes  recifes de águas profundas no sudeste do Brasil estão 

localizados nas Bacias de Campos e Santos (Viana et al. 1998, Sumida et al. 

2004, Castro et al. 2006). Segundo Arantes e colaborabores (2009) a fauna 
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octocorallia na Bacia de Campos compreende 25 gêneros e 32 espécies ou 

morfotipos. A Tabela II.5.2-1 apresenta a lista de espécies dos gêneros  

Octocorallia and Scleractinia encontradas nas profundidades maiores que 

1.000m.  

 
Tabela II.5.2.1-1: Lista de espécies de corais encontradas em profundidades maiores que 

1.000m na Bacia de Campos. 
 

Táxons 
Octocorallia 
Acanella sp.  
Anthomastus grandiflorus  
Anthoptilum murrayi  
Anthothela grandiflora  
Anthomastus sp. 
Calyptrophora pillsburyae  
Candidella imbricata  
Corallium niobe  
Narella alvinae  
Paragorgia johnsoni  
Paramuricea sp.  
Paramuricea sp.  
Placogorgia sp.  
Telestula sp.  
Umbellula thomsonii  
Scleractinia 
Caryophyllia ambrosia  
Deltocyathus italicus  
Deltocyathus sp.  
Desmophyllum cristagalli  
Desmophyllum dianthus  
Enallopsammia sp. 
Enallopsammia rostrata  
Lophelia pertusa  
Solenosmilia variabilis  
Stephanocyathus diadema  
Stephanocyathus sp. 

Fonte: Dados retirados de Arantes et al.,2009 
 

 
De acordo com o Museu Nacional da UFRJ, o “Projeto de Caracterização 

Ambiental de Águas Profundas da Bacia de Campos (Cenpes/Petrobras)” coletou 

em 2003 na Bacia de Campos no município do Rio de Janeiro o coral solitário 

Deltocyathus cf. D. italicus a  1.600 de profundidade (Figura II.5.2-1), o coral 

cogumelo Anthomastus grandiflorus a 1.100m de profundidade (Figura II.5.2-2) e 

Anthothela grandiflora a 1.059m de profundidade.). 
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Figura II.5.2.1-1: Coral solitário  
Deltocyathus cf. D. italicus. 
Fonte: www.museunacional.ufrj.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura II.5.2.1-2: Coral cogumelo  

Anthomastus grandiflorus.  
Fonte: www.museunacional.ufrj.br  
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Octocorais exibem uma grande variedade de adaptações, muitas vezes 

associados a um ambiente específico. A ordem Pennatulacea, por exemplo, está 

associada com sedimentos inconsolidados (Bayer, 1961) e, exclusivamente entre 

octocorais, as espécies possuem um pedúnculo para fixação em lama e areia. A 

maioria dos outros octocorais possuem um disco basal para fixação em rochas ou 

em outros substratos rígidos (Bayer, 1961). Os dois tipos de octocoral ocorrem 

entre espécies da Bacia de Campos, indicando a presença de ambos os 

substratos duros e moles. 

Vários fatores contribuem para a composição da fauna de corais de 

ambientes profundos. Os fatores associados com a batimetria (temperatura, por 

exemplo) ou massas de água podem controlar a distribuição de corais. Massas de 

água têm diversas características ambientais tais como a velocidade do fluxo, 

temperatura, salinidade, nutrientes e pH. Estes fatores podem influenciar padrões 

espaciais e temporais de plâncton e alimentos (detritos orgânicos) em 

comunidades bentônicas de profundidade (Clark et al. 2006). Quando todas as 

condições ambientais são favoráveis, os corais podem produzir estruturas 

extensas e servir de abrigo para muitos outros organismos bentônicos, tais como 

esponjas (Rogers, 1999). 
 

 
 
Moluscos e Crustáceos 
 

 
A pesca no mar profundo vem crescendo no Brasil. Desde 2000, alguns 

navios vêm arrastando ao largo da costa do Brasil entre as isóbatas de 200 e 900 

m ao largo dos estados do Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul em busca de peixes, cefalópodes e crustáceos (Perez et al., 2003). O mar 

profundo é uma extensa região que recobre aproximadamente 70% da superfície 

da terra, sendo considerado ainda uma imensidão a ser explorada e estudada 

pelo homem.  

Os ambientes oceânicos e de águas profundas, devido a sua vastidão, 

abrigam o maior número de famílias de cefalópodes, e na faixa de profundidades 

entre 500 e 1.500 m observa-se a maior diversidade de cefalópodes pelágicos 

(Boyle & Rodhouse, 2005). As espécies Ornithoteuthis antillarum, Ommastrephes 
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bartramii, Hyaloteuthis pelagica, Thysanoteuthis rombus, Onychoteuthis sp., 

Argonauta nodosa, Tremoctopus violaceus e Ocythoe tuberculata ocorrem no 

talude do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul (Haimovici & Perez, 1991). 

Em relação aos crustáceos, os grupos Aristeidae, Sergestidae, 

Glyphocrangonidae, Oplophoridae, Pasiphaeidae, Polychelidae são exclusivos ou 

predominam em águas profundas. 

O Brasil se lançou em meados de 2002 na exploração de espécies de 

camarão de mar profundo da família Aristeidae (Perez et al., 2003; Pezzuto et al., 

2006). As principais espécies comercializadas são: Aristaeopsis edwardsiana 

(camarão-carabineiro), alcançando 88,4% da produção total, seguida de 

Aristaeomorpha foliacea (camarão-moruno) e Aristeus antillensis (camarão-

alistado) (Pezzuto et al., 2006). Analisando a abundância dessas espécies por 

estrato de profundidade, Tavares (2005) observou que A. foliacea, A.edwardsiana 

e A. antillensis predominam na faixa dos 750 m, H. tener na faixa dos 1.250 a 

1.500 m, H.carpenteri na faixa dos 1.250 m e A. antennatus e Plesiopenaeus 

coruscans na faixa de 1.750 m. 

A família Polychelidae inclui as lagostas de mar profundo (200-5.000 

m).Polycheles sculptus, e P. validus. A família Galatheidae é bem estudada na 

costa brasileira e comum em amostragens do talude.  Uma das particularidades 

dos galateídeos é que eles são animais gregários, formando grandes 

aglomerados de indivíduos, e várias espécies vivem em simpatria no mesmo local 

(Tavares & Campinho, 1997; Melo, 1999; Melo-Filho & Melo, 2001). Em 

profundidades maiores que 1.200 m, foi verificado um decréscimo da abundância 

dos crustáceos. 

A Tabela II.5.2-2  apresenta alista de crustáceos encontrados em águas 

profundas da Bacia de Campos no ES.  
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Tabela II.5.2.1-2: Lista de crustáceos encontrados em águas profundas no ES – Bacia de 
Campos. 

Táxons Profundidade 
(metros) 

Ordem Pedunculata  
 Família Scalpellidae  
Litoscalpellum regina (Pilsbry, 1907)  522 a 1.717 
Ordem Sessilia  
Subordem Verrucomorpha  
Família Verrucidae  
Altiverruca erecta (Gruvel, 1900)   1.650 
Altiverruca longicarinata (Gruvel, 1900)   1.402 
Ordem Amphipoda  
Família Trischizostomatidae  
Trischizostoma costai Freire & Serejo, 2004    1.364 
Trischizostoma denticulatum Ledoyer, 1978   910 a 1.642 
Trischizostoma longirostrum Chevreux, 1919        1.002 a 2.076 
Trischizostoma raschi Boeck, 1861     922 a 1.026 
Família Eurythenidae  
Eurythenes gryllus (Lichtenstein,1822)         1.089 a 1.730 
Família Lanceolidae  
Megalanceola stephenseni (Chevreux, 1920)    1.000 a 1.680 
Ordem Isopoda  
Família Cymothoidae  
Livoneca tenuistylis (Richardson, 1912)     1.002 a 1.293 
Família Serolidae  
Serolis insignis Moreira, 1977      900 a 2.137 
Família Cirolanidae  
Bathynomus giganteus A. Milne-Edwards, 1879    200 a 1.800 
Ordem Lophogastrida  
Família Lophogastridae  
Neognathophausia ingens (Dohn, 1870)  922 a 1.815 
Gnathophausia zoea Willemös-Suhm, 1875  922 a 1.799 
Ordem Decapoda  
Família Aristeidae  
Aristeus antennatus (Risso, 1816)   1.402 a 1.799 
Aristeus antillensis A. Milne Edwards & Bouvier,       1909     200 a 1.144 
Hemipenaeus carpenteri Wood-Mason, 1891       1.159 a 2.076 
Hepomadus tener (Smith, 1884)        910 a 2.137 
Plesiopenaeus armatus (Bate, 1881)   1.639 a 2.137 
Plesiopenaeus coruscans (Wood-Mason, 1891)    925 a 1.730 
Família Penaeidae  
Funchalia villosa (Bouvier, 1905)  1.402 a 2.137 
Família Sergestidae  
Sergestes armatus Kroyer, 1855  1.337 
Sergestes corniculum Kroyer, 1855  1.402 
Sergia burukovskii Vereshchaka, 2000  1.545 
Sergia prehensilis (Bate, 1881)  557 a 1.402 
Sergia regalis (Gordon, 1939)  1.043 a 2.076 
Sergia tenuiremis (Kroyer, 1885)  1.680 
Família Solenoceridae  
Hymenopenaeus debilis Smith, 1882  557 a 1.694 
Família Pasiphaeidae  
Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884  1.293 a 1.598 
Pasiphaea princeps Smith, 1884  1.598 a 2.137 
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Continuação 
 

Táxons 
 

Profundidade 
(metros) 

Família Polychelidae  
Polycheles sculptus Smith, 1880  613 a 1.642 
Pentacheles validus A. Milne Edwards, 1880  811 a 2.380 
Família Chirostylidae  
Uroptychus nitidus (A. Milne Edwards, 1880)  160 a 1.200 
Família Galatheidae  
Munidopsis sigsbei (A. Milne Edwards, 1880)  640 a 1.089 
Família Lithodidae  
Neolithodes agassizii (Smith, 1882)  1.642 a 2.076 
Paralomis formosa Henderson, 1888  400 a 1.600 
Família Geryonidae  
Chaceon ramosae Manning, Tavares & Albuquerque, 1989 600 a 1.200 
Família Goneplacidae  
Bathyplax typhla A Milne Edwards, 1880  220 a 1.100 

Fonte: Dados retirados de Serejo et al. 200. 
 
 
 
II.5.2.2 Fauna Bêntica da Área do Parque das Baleias 
 

Os dados mais recentes sobre a fauna bentônica do talude foram obtidos 

dos relatórios do “Projeto de Monitoramento Ambiental da Área de Influência 

Direta da Unidade de Produção FPSO P – 34, Campo de Jubarte, Bacia de 

Campos”. O Campo de Jubarte na Bacia de Campos está localizado a uma 

distância de aproximadamente 77 km do litoral do Espírito Santo, atingindo 

profundidades de 1240 a 1350 metros. 

A malha amostral do “Projeto de Monitoramento Ambiental da Área de 

Influência Direta da Unidade de Produção FPSO P – 34” abrangeu 12 Estações 

de Coletas situadas a jusante da locação da Unidade de Produção P – 34, 

distando desta de 100, 500, 1000 e 3000 metros, e uma Estação de Controle 

situada a montante da área de influência do FPSO P– 34. As amostras 

(sedimento + organismos) foram coletadas por meio de um box-corer.  

Na campanha de monitoramento de 2007 foram coletadas 36 amostras de 

sedimento na área de influência da unidade FPSO P – 34, cada uma com três 

estratos, tendo sido identificados 2174 organismos bentônicos, sendo 61 táxons 

pertencentes a 8 filos animais. Na área de influência da unidade FPSO P – 34, os 

poliquetas foram mais representativos, com 81 táxons, correspondendo a 50,82% 
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do total; seguido dos moluscos com 14 espécies (22,95%) e crustáceos com 8 

táxons (13,11%). Os demais grupos foram pouco representativos e não foram 

identificados até o nível específico. De modo geral, foi possível observar que 

poliquetas, moluscos e crustáceos foram os grupos predominantes.  

Considerando o número de organismos identificados, por grupos 

taxonômicos superiores, os anelídeos poliquetas foram os mais abundantes, 

correspondendo a 67,6% do total de organismos coletados. Os nematódeos foram 

o segundo grupo mais abundante, representando 10,6% do total de organismos, 

seguidos dos crustáceos tanaidáceos (6,6%). Todos os outros táxons juntos 

representaram 15,3% dos organismos capturados. Os resultados obtidos 

demonstraram um predomínio de poliquetas e isópodes e nematódeos nas 

amostras examinadas. 

Os moluscos, poliquetas e os crustáceos anfípodes e isópodes foram 

significativamente mais abundantes no estrato mais superficial (p<0,001). Os 

demais filos não apresentaram diferenças significativas em sua distribuição em 

relação à profundidade no sedimento. O estrato mais superficial caracterizou-se 

por menor quantidade de silte e maiores concentrações de carbono orgânico total.  

De acordo com Gage & Tyler (1996), poliquetas e crustáceos estão entre os 

mais representativos membros do macrobentos de mares profundos, dominando 

amplamente as comunidades de substrato móvel. 

Além dos parâmetros ambientais observados, é provável que outros fatores 

não medidos, tais como a disponibilidade de oxigênio nas diferentes camadas do 

sedimento e fatores biológicos como competição e/ou predação podem também 

influenciar a distribuição dos organismos. 

Nenhum dos descritores da comunidade macrobentônica (número de táxons, 

abundância, riqueza, diversidade e equitabilidade) apresentou diferença 

significativa entre as estações de coleta, quando foram comparadas a estação-

controle e as demais estações. Os maiores valores observados para todos os 

descritores foram encontrados nas estações distantes a 500 e 1000 metros da 

unidade FPSO P – 34.  

A diversidade da macrofauna bentônica variou de 1,71 a 2,25, já a 

equitabilidade ficou entre 0,89 e 0,95. Estes resultados revelam uma 
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homogeneidade na estrutura da comunidade e ausência de dominância específica 

nas estações de coleta, provavelmente em função da maior estabilidade 

ambiental em maiores profundidades. 

As analises do sedimento revelaram que as estações apresentaram uma 

variação do tamanho dos grãos de sedimento. Análises estatísticas permitiram 

verificar que os parâmetros do sedimento assimetria, selecionamento dos grãos e 

teor de silte foram os que mais influenciaram no padrão estrutural da comunidade 

bentônica da área monitorada (r de Spearman=0,345).  

 
 
II.5.2.3 - Caracterização dos Pontos de Instalação das Estruturas 

Submarinas 
 
A caracterização dos pontos de instalação das estruturas submarinas nos 

Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e Baleia Anã foi 

baseada em dados de Sub-bottom profile (SBP), batimetria de multifeixe 

(multibeam), Side scan sonar (sonar de varredura lateral) - dados de alta 

freqüência e inspeções visuais de caracterização biológica do fundo marinho  

realizadas nos Campos de Jubarte, Cachalote e Baleia Franca no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental de perfuração na AGES .  

O solo marinho (faciologia) na área do parque das baleias é composto por 

uma sedimentação lamosa hemipelágica1. Entende-se por lama neste estudo 

fração argila + silte. Esta lama tem composição variando entre rica a muito rica 

em carbonato (marga). Esse sedimento se deposita em ambiente de baixa 

energia e ocorre depositado em forma de drape contínuo recobrindo sedimentos 

mais antigos. 

Os dados de Sub-bottom profile (SBP), batimetria de multifeixe (multibeam) 

e Side scan sonar (sonar de varredura lateral) - dados de alta freqüência, não 

revelaram a presença de coral de água profunda, nem bancos de algas nas áreas 

inspecionadas. As imagens digitais provenientes da batimetria de fundo e de SBP 

são apresentadas nas figuras II.5.2-3, II.5.2-4 e II.5.2-5. Nestas imagens são 

                                                 
1 Acumulações sedimentares em mar aberto e profundo, normalmente próximas à margem continental, constituídas de 
partículas finas que apresentam, em associação a restos de organismos planctônicos, um significativo teor de elementos 
terrígenos, vulcanogênicos e/ou neríticos, geralmente na fração de silte (Fonte: Glossário Unb). 
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também apresentadas as localizações das locações de poços objeto de estudo de 

caracterização biológica.  

 

  
 
Figura II.5.2.3-3: Imagem de edge detection (modelo digital) proveniente da batimetria do 

fundo marinho, com as localizações dos estudos de caracterização 
biológica e dos perfis de SBP (Subbottom profile). 
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Figura II.5.2.3-4: Mosaico de sonar de área do site survey com as localizações dos 

estudos de caracterização biológicas e dos perfis de SBP. 
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Figura II.5.2.3-5: Imagens de SBP (Sub-bottom Profiler) perfil A_B e perfil C_D      

(referente Figura II.5.2-3:) mostrando a ocorrência de depósitos 
lamosos.  

 
 

Conforme já demonstrado pelos dados de SBP, multibeam e Side scan 

sonar, as imagens das áreas inspecionadas nos levantamentos do fundo marinho 

não indicam a presença de coral de água profunda, nem bancos de algas nas 

áreas inspecionadas. Nas figuras II.5.2-6 a II.5.2-12 são apresentadas imagens 

de locações de poços nos Campos de Jubarte, Cachalote e Baleia Franca obtidas 

com utilização de ROV.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, 

Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental  

II.5 
Pág. 

17 / 24 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Campo de Jubarte 
 

Nordeste da Locação 
 

Noroeste da Locação 
 

Sudeste da Locação 
 

Sudoeste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-6: Campo de Jubarte – locação do poço 9-JUB-12-DA-ESS. 
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Campo de Jubarte 
 
 

Nordeste da Locação 
 

Noroeste da Locação 
 

Sudeste da Locação 
 

Sudoeste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-7: Campo de Jubarte – locação do poço 9-JUB-008D. 
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Campo de Jubarte 
 
 

Norte da Locação 
 

Sul da Locação 
 

Oeste da Locação 
 

Leste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-8: Campo de Jubarte – locação do poço 7-JUB-014HA-ESS. 
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Campo de Cachalote 
 
 

Norte da Locação 
 

Sul da Locação 
 

Leste da Locação 
 

Oeste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-9: Campo de Cachalote – Locação do poço 7-CHT-09-ESS. 
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Campo de Cachalote 
 
 

Noroeste da Locação 
 

 
Nordeste da Locação 

 

Sudoeste da Locação 
 

Sudeste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-10: Campo de Cachalote – Locação do poços 8-CHT-10H-ESS/ 8-CHT-

10HAESS. 
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Campo Baleia Franca 
 
 

Noroeste da Locação 
 

Nordeste da Locação 
 

Sudoeste da Locação 
 

Sudeste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-11: Baleia Franca – Locação do poço 9-BRF-004D. 
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Campo Baleia Franca 
 
 

Noroeste da Locação 
 

Nordeste da Locação 
 

Sudoeste da Locação 
 

Sudeste da Locação 
 

 
Centro da Locação 

 
Figura II.5.2.3-12: Baleia Franca – Locação do poço 9-BRF-002D. 
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O Mapa II.5.2-1 (Anexo II.5.2) apresenta os locais de inspeção do fundo 

marinho, a localização das estruturas submarinas e a faciologia da região do 

Parque das Baleias. 
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II.5.3 Meio Socioeconômico 
 

O Diagnóstico do Meio Socioeconômico foi elaborado de acordo com o 

Termo de Referência – TR CGPEG/DILIC/IBAMA  No 002/10, que trata da 

AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE 

PETROLEO E GAS NA ÁREA DENOMINADA PARQUE DAS BALEIAS,  BACIA 

DE CAMPOS.  

 O presente estudo é uma complementação ao Estudo de Impacto 

Ambiental do Desenvolvimento Integrado da Produção e Escoamento na Área 

Denominada Parque das Baleias e no Campo Catuá (PETROBRAS/ 

Analyticalsolutions, 2008).   

Para sua elaboração, foram utilizadas fonte de dados secundários, 

publicações específicas realizadas pelos institutos de pesquisas (IBGE, IPES, 

Fundação CIDE, DATASUS, INCAPER e outros), além de artigos e publicações 

especializadas nos temas aqui abordados.  

 Como fontes de dados primários foram utilizadas informações de pesquisa 

de campo sobre a pesca artesanal na Área de Influência - AI realizada por 

consultores da empresa Terrabyte durante os meses de dezembro/2010 e 

janeiro/2011.  

Esta complementação visa atender as solicitações no que tange a atualizar 

os dados do perfil socioeconômico dos municípios integrantes da AI do 

empreendimento.  

Para atingir tal objetivo foram considerados os seguintes critérios para o 

estabelecimento das áreas e/ou atividades afetadas: identificação das 

comunidades que realizam atividades econômicas na área do empreendimento, a 

necessidade da criação de uma zona de exclusão para atividade de pesca 

artesanal na região, o levantamento das rotas das embarcações e dos municípios 

com direito à compensação financeira (royalties) decorrente da produção e 

escoamento de óleo na área de interesse.  

A identificação dos municípios que recebem royalties foi feita segundo o 

critério definido pelo IBGE, onde projeções de linhas retas, paralelas e ortogonais, 

são traçadas a partir de seus limites territoriais sobre a plataforma continental.  
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Os municípios que são confrontantes às atividades dos campos de petróleo 

do “Parque das Baleias”, são os seguintes: Piúma, Itapemirim, Marataízes e 

Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo e São Francisco de Itabapoana 

no estado do Rio de Janeiro. Os royalties serão recebidos pelos municípios 

confrontantes e pelos municípios que possuem instalações de apoio aos 

empreendimentos, Vitória e Vila Velha - ES.  

Vila Velha abrigará a base de apoio terrestre dos empreendimentos do 

Parque das Baleias: o Terminal da Companhia Portuária de Vila Velha - CPVV. 

Como a base está situada no canal divisor entre os municípios de Vila Velha e 

Vitória, o tráfego das embarcações de apoio também será sentido no município de 

Vitória.  

Para a avaliação da interferência do empreendimento sobre a pesca 

artesanal foi realizada uma pesquisa de campo onde foram entrevistados 

pescadores de colônias e/ou associações de pescadores para identificação de 

tipo de pescaria, embarcação utilizada, locais de desembarque e locais de pesca 

utilizados, conforme EIA. Essas informações associadas a dados levantados em 

relatórios e publicações sobre a pesca no estado do Espírito Santo, nortearam a 

delimitação da área de influência do meio sócio econômico. Por se tratar de um 

tema de extrema relevância, a atividade da pesca artesanal será abordada em um 

item específico ao longo deste capítulo.  

Considerando todos os critérios estabelecidos acima foram definidos como 

integrantes da AI do empreendimento os municípios de Vitória, Vila Velha, 

Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy no 

estado do Espírito Santo e São Francisco de Itabapoana no estado do Rio de 

Janeiro.   

 
II.5.3.1 Cenário Atual da Economia no Estado do Espírito Santo 

 
Conforme levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves 

(IJSN, 2010), da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Espírito 

Santo, o estado vem passando, na última década, por um processo de mudanças 

em sua dinâmica de desenvolvimento regional. Essas mudanças têm como 
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objetivo agregar esforços na elaboração e na execução de ações que 

impulsionem a atração de investimentos produtivos em todo o estado, sejam 

esses investimentos promovidos pelo setor público, sejam pelo setor privado. 

No setor público esse processo vem sendo realizado em consonância com 

as metas do Governo do Estado estabelecidas no Planejamento Estratégico ES 

2025, que busca, entre outras metas, iniciar o processo de interiorização do 

desenvolvimento com a ampliação dos investimentos produtivos no interior do 

estado. 

Diante desse objetivo, a distribuição dos investimentos previstos sob a óptica 

regional mostra que, das quatro microrregiões administrativas que compõem o 

estado, tem-se como destaque a Metrópole Expandida Sul como a principal 

receptora dos investimentos previstos para o período 2009-2014, com o montante 

de R$ 11,4 bilhões, distribuídos em 46 projetos. Esse valor representa atualmente 

59% do total dos investimentos da região sul do estado. A Metrópole Expandida 

Sul é composta pelos municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes 

que estão incluídos na AI do empreendimento, e dos municípios de Alfredo 

Chaves e Iconha que encontram-se na porção interiorana da metrópole, fora da 

AI.  

Esses resultados mostram que nos últimos anos essa microrregião tem tido 

uma importante participação no desenvolvimento estadual, devido ao perfil dos 

projetos que estão em processo de implantação em sua área geográfica.  

Nesse contexto, verifica-se que, dentre as quatro microrregiões de Gestão 

Administrativa do Sul do estado, a Metrópole Expandida Sul respondeu por 28,7% 

do total do PIB das microrregiões estudadas e por 4% do PIB de todo o estado 

em 2007. 

Na Microrregião Polo Cachoeiro (composta pelos municípios de Apiacá, 

Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo 

Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem 

Alta) têm-se como previsão 70 projetos, que, somados, correspondem a R$ 6,9 

bilhões, ou 36,1% do total da região sul. O Produto Interno Bruto registrado em 

2007 para o Polo Cachoeiro foi de aproximadamente R$ 3,8 bilhões, 

representando 45,2% do total do PIB das microrregiões do sul e 6,3% do total do 



Pág. 
6 / 36 

Diagnostico Ambiental 
II.5 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

PIB estadual. Dos municípios constantes dessa microrregião, apenas Presidente 

Kennedy está inserido na AI do empreendimento.  

Dos investimentos previstos para as microrregiões sul do Espírito Santo, é 

relevante destacar os 10 principais projetos da carteira de investimentos para o 

período 2009-2014 que são:  

1) Vale – Siderúrgica CSU: Construção da Siderúrgica UBU com capacidade 

para produzir 5 milhões de placas de aço por ano, no município de 

Anchieta. 

2) Ferrous Resorces do Brasil Ltda (siderúrgica): Implantação de um 

complexo portuário com 3 usinas de pelotização e um mineroduto, além 

de um porto, no município de Presidente Kennedy. 

3) Vale – Ferrovia Litorânea Sul: Construção de uma ferrovia ligando Vitória 

à Cachoeiro de Itapemirim passando pelo litoral com 165 km. 

4) Wartsila Brasil Ltda – Usina Termoelétrica: Implantação de uma 

termoelétrica (UTE) em Cachoeiro do Itapemirim, com capacidade de 

336 MW usando motores de combustão interna. O objetivo da 

termoelétrica é de gerar energia para o sistema integrado de 

transmissão nacional.  

5) Wartsila Brasil Ltda – Usina Termoelétrica: Implantação de uma 

termoelétrica (UTE) em Anchieta, com capacidade de 336 MW usando 

motores de combustão interna. O objetivo da termoelétrica é de gerar 

energia para o sistema integrado de transmissão nacional.  

6) PETROBRAS S/A – UTG-Sul: Construção da unidade de tratamento de 

Gás Sul (UTG-Sul) no município de Anchieta. O gás virá dos campos do 

Parque das Baleias.  

7) PRONATIVA/BENCO – Usina Termelétrica: Implantação no município de 

Iconha de uma usina de 100 MW a óleo. 

8) PETROBRAS S/A – Porto: Será instalado um Porto flutuante denominado 

UBU a ser instalado 1 km mar adentro. O Porto servirá de base para as 

atividades off shore da plataforma. Anchieta será o município de 

referência.  
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9) Castelo Energética S/A – PCH: Construção de uma usina hidroelétrica no 

município de Alegre, com capacidade instalada de 29 megawats.  

10) BR Distribuidora – Rede Distribuidora: Ampliação da rede de distribuição 

e construção de ramais, um para Cachoeiro e outro para  a sede da 

Samarco em Ubu.  

Dentre os projetos apresentados na tabela acima, destacam-se dois grandes 

investimentos no setor Industrial: a construção da Companhia Siderúrgica do Ubu, 

em Anchieta, e a implantação de um complexo portuário com três usinas de 

pelotização e um mineroduto no município de Presidente Kennedy, ambos no 

litoral das microrregiões da Metrópole Expandida Sul e Polo Cachoeiro. A 

Unidade de Tratamento de Gás Sul (UTG-Sul) no município de Anchieta entrou 

em funcionamento no ano de 2010. 

A área de infraestrutura apresenta diversos projetos, mas entre eles 

destacam-se, principalmente, os do setor de energia voltados para a geração de 

energia elétrica e para a exploração e processamento de petróleo e gás natural.  

Esses projetos somados representam significativos investimentos para a 

microrregião sul e assumem especial relevância para a economia regional, pois 

ao demandarem mão-de-obra especializada e alto grau de tecnologia, produzirão 

fortes efeitos multiplicadores sobre os demais setores correlatos. 

No intuito de incrementar mais ainda essa economia, os municípios de 

Anchieta, Alfredo Chaves, Piúma, Iconha e Guarapari formaram recentemente o 

Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito 

Santo – Condesul - cuja intenção é fomentar, através de parcerias, o crescimento 

sustentável da região sul capixaba. 

A ação vem sendo encabeçada por Anchieta, que sedia a maior parte dos 

investimentos para a região de R$ 3,35 bilhões no período de 2008 a 2013. A 

Unidade de Tratamento de Gás Sul-Capixaba, com investimento de R$ 400 

milhões, é um dos principais projetos executados pela PETROBRAS no 

município. Outra iniciativa da petrolífera é o Terminal de Apoio às Atividades de 

Exploração e Produção Offshore, com investimento de R$ 800 milhões, que está 

no estágio de licenciamento ambiental. 
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Além disso, Anchieta também vislumbra a construção da Companhia 

Siderúrgica de Ubu (CSU). Este projeto deve inflar os dados de investimentos 

previstos para a região, já que ele vai injetar até R$ 11,5 bilhões, gerando 18 mil 

empregos permanentes, sendo 3 mil na operação da usina e 15 mil indiretos. 

Para os próximos 20 anos, é esperado o surgimento da Região 

Metropolitana de Cachoeiro de Itapemirim, impulsionada pelos dois megaprojetos 

siderúrgicos de Anchieta e Presidente Kennedy e pelo superporto de Açu, em São 

João da Barra (RJ), quase na divisa com o Espírito Santo. 

Somente a PETROBRAS, investirá de 2009 até 2014 no Espírito Santo, R$ 

40,6 bilhões em diversos projetos que envolvem, além de novas plataformas nos 

campos do Litoral Sul, gasoduto marítimo, terminal portuário para apoio às 

plataformas e terminal aquaviário para embarque de gás de cozinha e C5+ 

(gasolina natural). O que significa que o Estado ficará com uma fatia entre 10% e 

11,15% do total de seus investimentos. 

O processo de desenvolvimento econômico e social de uma região parte do 

estabelecimento de políticas públicas voltadas ao seu crescimento de forma 

sustentada. Para isso, a aplicação de investimentos públicos e de investimentos 

privados na infraestrutura local constitui os alicerces para o crescimento 

econômico de médio e de longo prazo. 

Em 2008, ano de início da crise financeira mundial, os investimentos 

previstos para o estado do Espírito Santo apresentaram uma tendência otimista, 

uma vez que os grandes projetos que já estavam em fase de Execução 

mantiveram suas atividades, enquanto os que se encontravam em estágio de 

Oportunidade emitiram sinais de cautela. Vale destacar que projetos menores 

mantiveram seus cronogramas de conclusão de obras, devido aos financiamentos 

já contratados. 

Nas microrregiões do sul, assim como no restante do estado, os principais 

investimentos de destaque estão voltados para os setores da indústria, 

principalmente nas áreas de siderurgia e mineração, de energia (petróleo, gás e 

energia elétrica) e de transporte terrestre (transporte ferroviário e construção e 

recuperação de estradas e rodovias), setores que estão diretamente ligados à 
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infraestrutura e à produção. Juntos, esses setores representam 96,3% do total 

previsto para o período 2009-2014 nessas microrregiões. 

O setor industrial da região sul foi o que mais atraiu investimentos ao longo 

do período em análise. Com dois grandes projetos, absorve 68,8% do total 

previsto para as quatro microrregiões do sul do estado, ou seja, R$ 13,2 bilhões. 

Por sua vez, o setor de energia concentra investimentos nas áreas de energia 

elétrica, petróleo e gás. Esse setor vem tendo uma participação expressiva no 

total de investimentos previstos para o período 2009-2014 (16,5%). Essa 

tendência provavelmente decorre dos esforços do governo estadual e da iniciativa 

privada no direcionamento dos recursos, o que tende a tornar ainda mais 

otimistas as perspectivas para esse setor, assim como seus impactos sobre a 

economia como um todo. 

Neste cenário de grandes investimentos nos setores de energia, mineração 

e siderurgia, existem também os setores menores, que não recebem grandes 

aportes. Porém, é importante citar que, apesar de serem relativamente pequenos 

quando comparados aos grandes projetos, eles são importantes para a economia 

local. 

A carteira de projetos da região sul encerra investimentos nas áreas de meio 

ambiente, saúde, educação, saneamento/urbanismo, segurança pública e 

agroindústria. Esses setores, apesar de sua pequena participação, são de 

extrema importância para a região, pois ampliam os serviços prestados nos 

municípios atendidos e melhoram a qualidade de vida da população. No caso das 

microrregiões do sul do estado, também é possível verificar um padrão de 

concentração dos investimentos em seu litoral. 

Todavia, é possível notar que existem ações governamentais que visam 

melhorar a qualidade de vida da população do interior do estado. Dentre as 

principais ações nesse sentido estão a manutenção e a construção de novas 

estradas, a ampliação da rede de saneamento básico dos municípios, o aumento 

da capacidade de atendimento ambulatorial e a maior oferta de vagas na área de 

educação. 
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II.5.3.2 Caracterização dos Municípios da Área de Influência  
 

Município de Vitória – ES 
 

De acordo com dados do governo estadual, a cidade de Vitória, capital do 

estado do Espírito Santo, é constituída de 34 ilhas e uma região continental. 

Juntamente com os municípios de Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Fundão e 

Guarapari, integra a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 

Sua geografia é caracterizada por sinuosidades, recortes, afloramentos 

rochosos, encostas, baía e canal. Com 325.453 habitantes, segundo o Censo de 

2010 do IBGE, possui aproximadamente 10% da população total do estado do 

Espírito Santo, com uma área territorial de 93,381 km². Seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.856 segundo o Atlas de Desenvolvimento 

Humano/PNUD (2000).  

Fundada oficialmente em 8 de Setembro de 1551, Vitória é uma das dez 

cidades mais antigas do Brasil. A partir de meados do século XX sucessivas 

mudanças econômicas ocorridas no estado ocasionaram transformações na 

capital. A ocupação urbana, antes restrita à ilha, passa a se estender à porção 

continental do município. 

Vitória é hoje uma cidade moderna, com potencial turístico, caracterizado 

por praias, vida noturna, bons hotéis, excelentes restaurantes e grandes áreas de 

lazer. Dos seis portos do Espírito Santo, três estão na capital, sendo o mais antigo 

o Porto de Vitória, que, juntamente com as demais instalações de Regência, 

Barra do Riacho, Praia Mole, Tubarão e Ubu, constituem o Complexo Portuário do 

Espírito Santo, oferecendo as melhores e mais variadas opções em serviços 

portuários disponíveis na América Latina, segundo a Companhia Docas do 

Espírito Santo (CODESA). Segundo o governo do ES, os portos capixabas 

movimentam no total, em torno de 45% do PIB estadual. Os portos capixabas são 

responsáveis por 9,13% de todo o valor exportado pelo país e 4,95% de todo o 

valor importado, sendo o segundo maior complexo exportador em valor e o sétimo 

maior importador do país. 
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Vitória é responsável por 26,9% do potencial de consumo (IPC) do estado, 

com 28,6% da mão-de-obra empregada do Espírito Santo e mais de 50% do total 

de postos de trabalho formais da Região Metropolitana. 

Serviços e indústria são os setores que mais contribuem para o 

desenvolvimento econômico do município. De acordo com o Atlas do Mercado 

Brasileiro (Gazeta Mercantil, 2006), Vitória é a 23ª cidade mais dinâmica do Brasil. 

Com peso importante nesse processo, o setor de serviço representa 68,8% dos 

empregos gerados na cidade e 59,9% das empresas constituídas no Município, 

do total de 39.700 empreendimentos. 

 

 

Município de Vila Velha – ES 
 

A cidade de Vila Velha faz parte da Região Metropolitana de Vitória, situada 

a cerca de 12 km da capital e com uma área de 212,39  km2. De acordo com os 

últimos dados do IBGE, é considerada a cidade mais populosa do estado do 

Espírito Santo, com aproximadamente 414.420 habitantes (Censo 2010–IBGE).  

Vila Velha é o mais antigo município do estado do Espírito Santo, foi fundada 

no ano de  1535. Até os anos 60, a população da cidade mantinha ligação estreita 

com a cidade de Vitória porque grande parte da população trabalhava ou 

estudava em Vitória. Essa situação sofreu uma mudança muito grande a partir da 

intensa transformação urbana por que passou Vila Velha nas últimas décadas do 

século XX. Atualmente, a cidade possui um mercado imobiliário forte, um 

consolidado pólo de confecção e cresce vertiginosamente no setor de comércio 

exterior, com seus terminais portuários.  

A região está em pleno crescimento econômico e possui localização 

geográfica privilegiada, próximo a centros urbanos de produção e consumo, que 

concentram a maior parte do PIB do país. De acordo com os dados obtidos na 

FINDES (Federação das Indústrias do Espírito Santo), Vila Velha conta com cerca 

de 13,5 mil empresas, sendo o maior percentual do Espírito Santo.  

A principal atividade econômica é a indústria, com destaque para os pólos 

de confecções, as indústrias de alimentação e o setor portuário, apresentando 
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taxas de crescimento significativas a cada ano. No setor terciário, destacam-se as 

empresas de apoio ao comércio exterior, como trading companies, estações 

aduaneiras, companhias de armazéns gerais, empresas de transporte de cargas, 

serviços de despacho aduaneiro e outros serviços de comércio internacional, de 

acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha.  

 

 

Município de Guarapari – ES 
 

O município de Guarapari localiza-se na faixa litorânea Sul do Espírito Santo 

e atualmente integra a Região Metropolitana de Vitória (RMGV), juntamente com 

os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Fundão. Constitui o 

município de maior expressão territorial da Região Metropolitana da Grande 

Vitória, com área de 595 km2 equivalente a 29,35 % da sua área total.  Segundo 

dados do Censo de 2010 (IBGE), sua população atual é de 105.227 habitantes.  

Como diversas outras cidades localizadas no litoral brasileiro, Guarapari teve 

o seu desenvolvimento condicionado basicamente em função dos atrativos de 

suas praias, que constitui um dos seus recursos mais importantes do ponto de 

vista ambiental e turístico. 

O desenvolvimento do turismo em Guarapari, que teve expressão maior 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, trouxe reflexos diretos 

para o seu crescimento econômico e sua expansão urbana. A dinâmica do 

turismo demandou o incremento de novas atividades urbanas e a ampliação da 

infra-estrutura física da cidade. 

Atualmente, a cidade caracteriza-se por um processo de crescimento urbano 

marcado por uma urbanização desordenada. Do ponto de vista regional, pode-se 

observar que a cidade, sofre o impacto das dinâmicas econômicas que afetam 

toda Faixa Litorânea Sul do Espírito Santo, principalmente aquelas decorrentes de 

atividades no pólo industrial de Ubu, no município de Anchieta e também do 

turismo. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.789 (Atlas de 

Desenvolvimento Humano/PNUD, 2000) ficando com a quarta posição entre os 

municípios capixabas. 

 A composição setorial de sua economia está predominantemente ligada às 

atividades de comércio e prestação e de serviços (76,20%), seguida das 

atividades industriais (21,56%), vinculadas em sua maior parte ao segmento da 

construção civil, com pouca expressão no setor agropecuário. 

O turismo é o principal arranjo produtivo do município e está relacionado 

diretamente com o desempenho do comércio e prestação de serviços, 

responsável pela composição da maior parte do PIB municipal. Guarapari 

destaca-se no cenário do estado principalmente por sua vocação turística estando 

inserida na Rota do Sol e da Moqueca. As principais belezas naturais do 

município são as praias de grande diversidade paisagística.  
 
 

Município de Anchieta- ES 
 

Anchieta está localizada no sul do Espírito Santo a 71 quilômetros da capital 

Vitória. Com uma área territorial de aproximadamente 407,81  km² e uma 

população de 23.894 habitantes (Censo 2010–IBGE).  

A economia do município é pautada principalmente nos setores secundário e 

terciário que em 2007 representavam 70,3% e 27% do PIB no município (IJSN, 

2009).  

As empresas situadas em Anchieta são responsáveis por colocar o 

município entre os maiores PIBs do estado. Em 2008 o PIB per capita de Anchieta 

foi de R$116.845/ano superando o valor do da capital Vitória (R$ 71.407/ano). A 

principal indústria é a mineração, representada principalmente pela Samarco 

Mineração. As atividades turísticas no município também movimentam a 

economia com inúmeras pousadas e restaurantes de comidas típicas da região.  

Segundo informações da prefeitura de Anchieta, a partir de 2010, surgiram 

novas vocações, potencialidades e desafios que podem e devem ser agrupadas 

em um quarto ciclo econômico do município. Essa perspectiva é baseada nos 
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grandes investimentos previstos para o sul do estado dentre os quais destaca-se: 

o surgimento de uma nova cadeia produtiva do petróleo e gás e a instalação de 

uma base portuária de prestação de serviços off shore da PETROBRAS em 

Anchieta; as perspectivas de implantação de uma siderúrgica, incluindo a 

construção de porto especializado e ferrovia litorânea sul e a construção da 

quarta usina da Samarco. 

 

 

Município de Piúma- ES 
 

As terras hoje compreendidas pelo atual município de Piúma eram ocupadas 

pelos índios Goitacás, habitantes do litoral sul espírito-santense. Os primeiros 

colonizadores da região fundaram, no local em que está localizada a sede 

municipal, o povoado de Piúma.  

Piúma está localizada no sul do estado do Espírito Santo com 75 km2 de 

área e um litoral de aproximadamente 8 quilômetros. O município fica cerca de 90 

quilômetros da capital Vitória. Com cerca de 18.123 habitantes (Censo 2010–

IBGE). Apesar de ser um dos menores municípios capixabas, Piúma está em 

desenvolvimento econômico e demográfico. Esse crescimento justifica-se pelos 

investimentos feitos no litoral sul capixaba. Segundo os dados do último censo 

realizado pelo IBGE, Piúma é, depois de Vila Velha, o maior município em 

crescimento demográfico do Espírito Santo. 

O município tem como principal fonte de renda o turismo e a pesca. No 

agronegócio destaca-se a produção de borracha, café, maracujá, côco-da-baía, 

cana de açúcar e mandioca. O comércio é a atividade que mais gera emprego e 

renda na região (IJSN, 2009). 

 As belas praias chamam a atenção dos turistas que durante o verão, são 

responsáveis pelo crescimento populacional da cidade. O artesanato em conchas 

é o grande destaque de Piúma. Os artesãos locais usam a criatividade para 

produzir inúmeras peças com conchas coloridas que são exportadas para os 

Estados Unidos e diversos países da Europa e América do Sul.  
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Município de Itapemirim – ES 
 

O município de Itapemirim possui uma área de 557 km2 e 30.988 habitantes 

(Censo 2010–IBGE). Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.776 
segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).  

Atualmente Itapemirim está dividido em 4 distritos, a saber, Itapemirim 

(sede), Itapecoá, Rio Muqui e o Itaipava, distrito que concentra a maior 

contingente urbano do município.  

A economia local gira em torno da cana-de-açúcar, do leite e da pesca. 

Itapemirim possui uma das maiores empresas de exportação do Brasil, situada no 

distrito de Itaipava, a Atum do Brasil. Essa empresa possui uma complexa 

estrutura para receptação e envio de pescados, beneficiando mais de 2000 

famílias que vivem da pesca. A Usina Paineiras, situada no bairro de Paineiras, 

também movimenta a economia local com o beneficiamento da cana de açucar.  

O turismo também desempenha um papel importante na economia local. 

 

 

Município de Marataízes – ES 
 

Marataízes possui 135 km2 de área e é um dos mais destacados balneários 

da região Sul do Espírito Santo localizado a 127 km da capital, Vitória. Possui 

uma população com cerca de 34.147 habitantes (Censo 2010–IBGE) e IDH de 

0.724 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).  
A geografia do município se caracteriza por florestas tropicais costeiras 

próximas ao mar. A maior parte delas foi devastada dando lugar a plantações de 

abacaxi onde se baseia grande parte da economia local. 

A principal atividade econômica é o turismo. A região possui praias ainda 

pouco exploradas, belas lagoas e falésias, fazendo parte de duas rotas turísticas 

– Rota dos Vales e do Café e Rota da Costa e da Imigração, fortalecendo a 

vocação turística de Marataízes A produção agropecuária possui uma pequena 

participação na economia do município (8% do total do PIB) sendo os produtos 

mais significativos a cana-de-açúcar e a pecuária leiteira.  
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Município de Presidente Kennedy – ES 
 

Presidente Kennedy está localizada no extremo sul do estado do Espírito 

Santo com uma área de 587 km². É uma das cidades menos populosas do 

Espírito Santo possuindo atualmente 10.315 habitantes (Censo 2010–IBGE). O 

setor secundário, principalmente as atividades industriais relacionadas à produção 

de petróleo em seu território marinho, participa com 64% do total do PIB 

municipal. A pecuária, a agricultura, o setor de serviços e a exploração e 

produção de petróleo movimentam a economia na região. O município é o maior 

produtor de leite do estado do Espírito Santo, com destaque para a região oeste 

do município.  

Presidente Kennedy possui a maior reserva marítima de petróleo do Espírito 

Santo, com cerca de 1,9 bilhão de barris e atualmente é um dos municípios que 

mais se beneficiam com os royalties provenientes da Indústria do Petróleo.  

Segundo informações da prefeitura, a mineradora Ferrous Resources do 

Brasil S.A construirá um porto no município, interligado por um mineroduto de 

aproximadamente 400 km. A empresa também possui projetos para a instalação 

de três usinas de pelotização na região, e uma usina siderúrgica para a produção 

de aço o que deverá impulsionar o crescimento e desenvolvimento local.  

 
 

Município de São Francisco de Itabapoana- RJ 
 

O município de São Francisco de Itabapoana está localizado ao norte do 

estado do Rio de Janeiro, originado do desmembramento do município de São 

João da Barra, entre a foz dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana, na divisa com o 

estado do Espírito Santo. No ano de 1995, São Francisco de Itabapoana ganha 

sua autonomia, face a edição da Lei n.º 2379.  

Com uma área de 1.122 km2 e uma população de 41.357 habitantes (Censo 

2010–IBGE) é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro em 

extensão territorial, com um dos maiores perímetros de litoral do país 

(aproximadamente 62 quilômetros de extensão) Segundo o Atlas de 
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Desenvolvimento Humano/PNUD (2000) o IDH em São Francisco de Itabapoana 

é de 0.688. 

 A atividade pesqueira em São Francisco de Itabapoana representa a 

terceira economia do município, ficando atrás apenas da agricultura e pecuária, 

primeiro e segundo lugares respectivamente. A produção agropecuária ocupa 

uma área de, aproximadamente, 380 km² de todo território, onde 89% são 

destinados ao cultivo de cana-de-açúcar, abacaxi e maracujá. Serviços, comércio 

varejista e as atividades turísticas também se destacam em função da extensão 

litorânea propícia às atividades balneárias.  

 

 

II.5.3.3 Pesca Artesanal Marinha  
 

A pesca no Espírito Santo é uma atividade de grande relevância para a 

economia do estado, uma vez que é responsável pela geração de 

aproximadamente 14.000 empregos diretos e 5.000 indiretos, e a principal fonte 

de emprego e renda em alguns municípios (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2006). 

Atualmente dados sobre a pesca do Espírito Santo podem ser obtidos nos 

Anuários de Estatística Pesqueira do IBAMA, no Relatório do Macrodiagnóstico 

da Pesca Marítima do estado do Espírito Santo (realizado pela Secretaria da 

Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Espírito Santo e Fundação 

PROMAR) e em alguns artigos técnico-científicos.  

A atividade pesqueira artesanal (caracterizada pela utilização de tecnologia 

simples e produção em baixa escala) poderá ser afetada pelo estabelecimento de 

uma área de restrição de pesca no entorno da unidade de produção e pelo 

trânsito de embarcações de apoio. A área de restrição à pesca corresponderá à 

zona de segurança de 500 m de raio no entorno das unidades de produção e um 

raio de 500 m no entorno das rotas de embarcações de apoio. As rotas das 

embarcações de apoio correspondem aos trajetos entre o Terminal da Companhia 

Portuária de Vila Velha – CPVV (base em terra) no município de Vila Velha e as 

áreas de locação de cada uma das unidades de produção previstas (FPSO). As 

áreas de segurança poderão criar interferências com as atividades de pesca e de 
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navegação existentes. Representantes dos principais grupos relacionados à 

pesca nos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, 

Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy no Espírito Santo e São Francisco 

de Itabapoana no estado do Rio de Janeiro foram entrevistados entre 

dezembro/2010 e janeiro/2011 e os dados consolidados da pesquisa de campo, 

juntamente com as informações de relatórios técnicos-científicos, estão 

apresentados nesta seção. 

As entrevistas para levantamento de dados sobre tipo de pescaria, 

embarcação utilizada e local de pesca e desembarque do pescado foram 

realizadas nas seguintes colônias: Colônia de Pescadores de Itaipava Dom Pedro 

(Z10) em Itapemirim, Colônia de Pescadores Marcilio Dias (Z4) em Anchieta, 

Colônia de Pescadores Nossa Senhora dos Navegantes (Z-8) e Associação de 

Maricultores da Praia do Cação em Marataízes, Colônia de Pescadores Almirante 

Noronha (Z-3) em Guarapari, Colônia de Pescadores (Z-14) em Presidente 

Kennedy e Colônia de Pescadores de S. Francisco de Itabapona (Z-01) em São 

Francisco de Itabapoana. 

Embarcações de pesca artesanal estão presentes em todos os portos, 

representando 97,5% da frota pesqueira em operação no Espírito Santo, sendo 

que as modalidades de pesca mais utilizadas pertencem à “divisão das linhas”. A 

“divisão das linhas” envolve várias modalidades com utilização de linhas de pesca 

e é utilizada na captura de mais de 75% dos peixes (Freitas Netto & Di Beneditto, 

2007).  

A área de influência das atividades do Parque das Baleias, região sul do 

estado, é a mais desenvolvida, onde se captura espécies de maior valor 

comercial, empregando artefatos de pesca direcionados a espécies-alvo 

específicas. Nesta região, a pesca artesanal utiliza-se dos artefatos que geram 

maiores rendimentos em termos de produção (arrastos rebocados e linheiros). As 

artes de pesca mais utilizadas são a linha de mão, o espinhel e a rede de 

emalhar. A linha de mão é muito utilizada para captura do peroá, baiacu, pargo e 

dourado. 

O arrasto de praia possui pouca representação na região. Os alvos dessa 

prática são espécies de porte pequeno que se aproximam da costa em cardumes, 
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como a manjuba, a tainha e a sardinha-verdadeira. A última espécie é capturada 

em menor escala, quando comparada às demais (Geo Brasil, 2002). 

Entre as espécies capturadas merecem destaque: peroá, olho-de-boi, 

pampo, dourado, tainha, enchova, baiacu, robalo, badejo, garoupa, cação-lixa, 

cação-viola, vermelho, pescada, pescadinha, lagosta vermelha, camarão-branco, 

camarão-rosa e o camarão sete-barbas.  

De maneira geral, os pescadores artesanais utilizam embarcações  de 4 a 

14 metros de comprimento. Em alguns locais não há condições de operarem 

embarcações maiores, em função da falta de atracador e frigoríficos.  As áreas de 

pesca artesanal, de maneira geral, abrangem todo o litoral sul do Espírito Santo 

até a distância de 50 milhas da costa, sendo que alguns grandes pesqueiros 

encontram-se a 5 milhas da costa. A área de pesca depende da autonomia da 

embarcação, podendo para alguns pescadores abranger desde o sul da Bahia até 

a região centro-norte do Rio de Janeiro. 

Os pescadores artesanais dos municípios que fazem parte da Área de 

Influência do empreendimento estão organizados através de Associações, 

Cooperativas ou Colônias de pesca conforme relacionado na Tabela II.5.3.3-1. 

 
Tabela II.5.3.3-1: Grupos relacionados à Pesca Artesanal na Área de Influência do    

empreendimento. 
MUNICÍPIO ENTIDADE 

 Associação de Pesca de Santo Antônio 

VITÓRIA-ES 

Colônia de Pesca Z-5 Maria Ortiz

Associação de Pesca Ilha das Caieiras

Associação de Pesca de Goiabeiras

Associação de Pescadores da Praia do Canto 

Associação de Pesca da Praia do Suá 

Associação de Pescadores e Desfiadeiras de Siri – Ilha de Caieiras

VILA VELHA-ES 

Colônia de Pesca Z-2 Conselheiro Costa Pereira 
Cooperativa Mista de Pesca

Associação de Pescadores da Praia de Itapoã 

Associação de Pescadores da Praia do Ribeiro 

Associação de Pescadores da Praia da Costa 

Associação de Pescadores da Ponta da Fruta 

GUARAPARI-ES 
Colônia de Pesca Z-3 Almirante Noronha

Associação de Pescadores e Moradores da Perninha de Muquiçaba
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Associação de Proprietários de Embarcações de Pesca – 
ASPROPESCA 

ANCHIETA-ES 
Colônia de Pescadores Z-4 “Marcílio Dias”
Associação de Maricultores de Anchieta

PIÚMA-ES 
Colônia de Pescadores Z-9
Associação das Mulheres de Pescadores de Piúma

ITAPEMIRIM-ES 

Colônia de Pescadores de Itaipava Z-10 – “Dom Pedro I” 
Associação dos Pescadores do Município de Itapemirim 

Associação dos Pescadores e Armadores de Pesca do Distrito de 
Itaipava (APEDI) 

MARATAÍZES-ES 
Colônia de Pescadores Z-8 – Nossa Senhora dos Navegantes 
APEMAR – Associação de Pescadores de Marataízes 

Associação de Maricultores da Praia do Cação

PRESIDENTE KENNEDY Colônia de Pesca Z 14  
Associação de Pescadores de Presidente Kennedy

 Colônia de Pescadores de S. Francisco de Itabapona Z-01 
S. F. ITABAPOANA - RJ Associação dos Pescadores de Barra de Itabapoana

 
 

A seguir, há uma breve descrição das características das principais 

comunidades em cada município pesquisado.  

 

Município Vitoria - Colônia de Pesca Z-5 Maria Ortiz 

 

A colônia possui cadastrados em torno de 200 barcos com motor e o 

tamanho das embarcações varia entre 4 e 14 metros, em sua maioria. Os 

petrechos de pesca utilizados são: rede de espera, espinhel de superfície, 

espinhel de fundo, balão e linha com anzol. A pesca mais comum no município é 

a pesca de arrasto para camarão, realizada com o balão. Com esta prática, além 

do camarão são pescadas outras espécies. A coleta de siri, caranguejo, sururu e 

ostra do mangue é realizada na Ilha das Caieiras por integrantes da Cooperativa 

de Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras 

A Colônia se utiliza de um píer existente na praia do Suá como atracadouro 

de suas embarcações. A área de atuação destes pescadores inclui a baía e o 

canal de Vitória e se estende no mar defronte a cidade.  
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Município Vila Velha - Colônia de Pesca Z-2 Conselheiro Costa Pereira 

  

Os petrechos de pesca utilizados na região são: rede de espera de fundo, 

linha de fundo e boieira, arrasto de praia e linha com anzol. As espécies mais 

capturadas são: pescadinha, baiacu, peroá, tainha, corvina, pescada e xixarro. No 

período de veraneio também ocorre a pesca do sururu e da lagosta, que ano após 

ano têm diminuído gradativamente. A Cooperativa Mista de Pesca de Vila Velha é 

responsável pela maior quantidade de pescado de Vila Velha, contando com 

cerca de 52 embarcações cooperadas, 50 não cooperadas e 400 cooperados 

(pescadores e armadores de pesca), segundo informações colhidas na 

cooperativa. 

 

 

Município de Guarapari - Colônia de Pescadores Almirante Noronha (Z-3) 

  

A colônia Z-3 possui 1.500 pescadores associados e 500 embarcações 

cadastradas. Os pescadores praticam todo o tipo de pesca artesanal, porém a 

maioria se dedica à pesca do atum. A pesca é feita com linha, espinhel, rede, 

rede de arrasto para camarão, balão e covos para pesca da lagosta. Em várias 

comunidades há marisqueiros, que vivem da extração de moluscos e crustáceos 

nas áreas litorâneas. A pesca da lagosta é praticada em várias comunidades do 

município. A área de atuação destes pescadores vai da costa até após o talude 

continental, ocorrendo também em águas profundas. A área de pesca pode 

abranger desde a costa do norte do estado do Rio de Janeiro até o sul da Bahia. 

O porto de desembarque utilizado é o Porto de Guarapari. As espécies mais 

capturadas são: anchova, pescada, bonito, olho-de-boi, xixarro, peroá, pargo e 

realito. 

 

Município de Anchieta Colônia de Pescadores Marcilio Dias (Z-4) 
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A atividade pesqueira em Anchieta congrega cerca de 600 famílias, com 

uma produção média em torno de 2.800 ton/ano. Estima-se um número de 1.250 

pescadores profissionais ligados diretamente à atividade de captura, distribuídos 

nas sete comunidades litorâneas do município (ANCHIETA, 2006). 

Os petrechos de pesca utilizados na região são: linha de mão, rede de 

fundo, tarrafa, arrasto de praia, espinhel e rede de caída. A pesca ocorre desde a 

arrebentação até 30 milhas da costa no talude. A frota pesqueira possui cerca de 

240 embarcações (motor e remo) que desembarcam o pescado na Praça do 

Porto de Cima (Figura II.5.3.3-1). A maioria das embarcações tem pouca 

autonomia de pesca. 

A pesca se faz com diversos tipos de peixes e crustáceos. A pesca de 

“beirada” é praticada a distância máxima de 1,6 km da praia onde pescadores 

usam rede de arrasto e barcos não motorizados para pescar camarão. A pesca de 

mar aberto é a feita pelos pescadores que usam anzol de linha, que vão e voltam 

do mar no mesmo dia. As embarcações são pequenas, mas motorizadas. Ao 

todo, há aproximadamente quarenta delas em Anchieta. A pesca oceânica é 

aquela feita com barcos maiores e motorizados, com maior autonomia de 

combustível para se afastar mais da costa capixaba, chegando à costa da Bahia, 

indo em direção norte; e ao sul, atingindo a costa do Rio de Janeiro. Geralmente 

estes pescadores passam mais de 25 dias no mar. A pesca com espinhel é 

realizada em áreas mais profundas e consiste numa seqüência de vários anzóis 

amarrados por linhas lembrando o formato de pente.  Em várias comunidades há 

marisqueiros, que vivem da extração de moluscos e crustáceos nas áreas 

litorâneas.  

A colônia de pesca (Figura II.5.3.2-1) também exerce atividade recreativa, 

com fretamento de barcos para passeios na região de mangue e condução de 

pescadores para pesca esportiva, ao longo de todo o ano.  

Em sede anexa a Colônia de Pesca Z-4 existe a Associação de 

Maricultores de Anchieta cujos associados se dedicam ao cultivo de moluscos 

(mexilhão e ostras) em pequena escala.  
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Figura II.5.3.3-1: Colônia de Pesca Marcilio Dias Z-4 e Praça do Porto 

de Cima, Município de Anchieta. Fotografado em 
dezembro/2010. 

 
 

Município de Piúma Colônia de Pescadores Z-9 

 
Em Piúma a pesca é uma das principais atividades geradoras de emprego 

e renda, e está fortemente vinculada à atividade turística. Em 2005, segundo o 

Censo Estrutural da Pesca no Estado do Espírito, 10,6% do total da frota de 

embarcações do estado pertenciam ao município de Piúma 

(SEAP/IBAMA/PROZEE, 2006).  

A pesca com linha e rede de emalhar é a mais comum. A rede de emalhar 

é utilizada para a pesca de cação, bagre, arioco, corvina e sarda. Existem 

comunidades e localidades que vivem da ‘cata’ de caranguejos e outros recursos 

dos manguezais e também dos marisqueiros, que vivem da extração de moluscos 

e crustáceos nas áreas litorâneas. 

No município existe o Campus Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo 

– Ifes, inaugurado em julho/2010, que oferece aos filhos de pescadores cursos 

técnicos, integrados com o Ensino Médio em Aquicultura e Pesca. A área de 
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abrangência do campus Piúma compreende a região da costa sul do estado, 

integrando Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. 

 

Município de Itapemirim Colônia de Pescadores de Itaipava Dom Pedro 

(Z10) 

 
A atividade pesqueira envolve em torno de 2.440 pessoas entre 

pescadores e marisqueiros. A frota pesqueira com aproximadamente 500 

embarcações compreende vários tipos de embarcações. 

A pesca é praticada principalmente utilizando petrechos de linha na região 

desde a arrebentação até após o talude continental. Pesca-se também em todo o 

litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. Os pescadores são 

especializados em pesca de atum, mas capturam com freqüência lagosta, 

camarão, pescadinha, corvina, boca de velha, baiacú e cação. Em várias 

comunidades há marisqueiros, que vivem da extração de moluscos e crustáceos 

nas áreas litorâneas. 

  A atividade de pesca tem sofrido com algumas restrições da cadeia 

produtiva do petróleo, pesquisa e produção. A utilização de linhas de espinhel por 

vezes alcança quilômetros e é interceptada por linhas de prospecção sísmica 

(que são ocasionais) ou pela rota de barcos de apoio. Também se verifica uma 

relação que se estabelece com os novos empreendimentos de extração de 

petróleo. Cada novo empreendimento se torna um atrativo para os cardumes de 

diferentes espécies que sofrem atração pelas instalações submarinas, e dessa 

forma, atraem a pesca para seu entorno. Outro ponto é que as instalações 

passam a se tornar uma referência para a frota de pesca, tal qual um farol em 

terra firme.  

O porto de Itaipava, no município de Itapemirim, é um dos principais portos 

de desembarque de pesca utilizado pelos pescadores de todo sul do estado 

(Figuras II.5.3.3-2, II.5.3.3-3). Atualmente o porto encontra-se em situação 

precária necessitando de restauração de suas estruturas.  O projeto de 

restauração da Praia de Itaipava está no Ministério da Pesca e aguarda 

aprovação orçamentária para início das atividades.  
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Figura II.5.3.3-2: Frota de pesca da Colônia de Pescadores Z-10, Porto de 

Itaipava – Município de Itapemirim. Fotografado em 
dezembro/2010. 

 
Figura II.5.3.3-3: Frota de pesca da Colônia de Pescadores Z-10 – 

diferentes tipos de embarcações. Município de Itapemirim 
(ES). Fotografado em dezembro/2010. 
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Município de Marataízes Colônia de Pescadores Nossa Senhora dos 

Navegantes (Z-8) 

 

A colônia é especializada em pesca de lagosta que é feita desde 40 metros 

da praia até todo o talude. A cidade de Marataízes é a responsável pela maior 

parte da produção capixaba de lagosta. Outros tipos de pescados, como 

camarão, peroá, baiacu, pargo e dourado também são comumente capturados. 

Em várias comunidades há marisqueiros, que vivem da extração de moluscos e 

crustáceos nas áreas litorâneas. 

Segundo o presidente da Colônia, atualmente sua frota pesqueira é de 

aproximadamente 1.070 embarcações constituída desde canoas e barcos a vela a 

pequenas embarcações motorizadas. O porto de desembarque utilizado é em 

Barra do Itapemirim, município de Marataízes.   

A atividade de pesca vem se adaptando às necessidades impostas pelos 

órgãos fiscalizadores, com relação a modificação dos seus hábitos de pesca. 

Atualmente passaram de pesca com rede de espera de fundo para o uso de 

covos. Essa adaptação nem sempre se faz de forma simples.     

O porto de Barra de Itapemirim recebe embarcações de maior porte e 

possui boa infra estrutura para receber o pescado (Figuras II.5.3.3-4 e II.5.3.3-5). 
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Figura II.5.3.3-4: Porto de Barra do Itapemirim – Município de Marataízes. 

Fotografado em dezembro/2010. 

 
Figura II.5.3.3-5: Porto de Barra do Itapemirim – Município de Marataízes. 

Fotografado em dezembro/2010. 
 

Em algumas localidades o pescado é muitas vezes desembarcado na 

própria praia e com pouca infra estrutura de apoio. Na Praia dos Cações, por 

exemplo (Figura II.5.3.3-6 a Figura II.5.3.3-8), os barcos só são descarregados 

após a chegada do caminhão frigorífico.  
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     Figura II.5.3.3-6: Vista da Praia dos Cações com embarcações ao 

fundo– Município de Marataízes (ES). 
Fotografado em dezembro/2010. 

 

 
          Figura II.5.3.3-7: Praia dos Cações – Município de 

Marataízes(ES) desembarque de pescado.    
Fotografado em dezembro/2010. 
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Figura II.5.3.3-8: Praia dos Cações, Município de Marataízes 

(ES). Pescado sendo embarcado no 
caminhão. Fotografado em dezembro/2010. 

 
 
Município de Presidente Kennedy Colônia de Pescadores (Z-14)  

 

Os pescadores praticam todo o tipo de pesca artesanal, incluindo espinhel 

de superfície e fundo, linha e arrasto de fundo numa área que vai da costa até o 

talude. O desembarque é realizado no Porto de Itabapoana, no estado do Rio de 

Janeiro.  

Em algumas comunidades como a da Praia de Marobá (Figura II.5.3.3-9 e 

Figura II.5.3.3-10) a atividade utiliza somente embarcações a remo e vela, pois 

não possuem ancoradouro para barcos maiores, ficando estes restritos aos portos 

da redondeza. A frota pesqueira é constituída de aproximadamente 70 

embarcações. 

Na localidade de Marobá, alguns  pescadores apontam que a atividade 

pesqueira da região está em risco devido a empresa mineradora Ferrous 

Ressources do Brasil que construirá um Terminal Portuário no município, mais 

precisamente entre as praias de Marobá e das Neves. Segundo eles, o 

empreendimento ocupará a área utilizada para a pesca do camarão, podendo 

alterar o modo de vida e sustento da comunidade pesqueira. 
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A atividade de pesca vem se adaptando às necessidades impostas pelos 

órgãos fiscalizadores, com relação a modificação dos seus hábitos de pesca e a 

legalização necessária ao desempenho da função. A ausência de um porto da 

descarga da pesca tem se tornado um dos impeditivos para o desenvolvimento do 

setor, além da ausência de um entreposto com câmara frigorífica. 

 

 

.  
Figura II.5.3.3-9: Praia de Marobá – Município de Presidente 

Kennedy (ES). Fotografado em 
dezembro/2010. 
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Figura II.5.3.3-10: Praia de Marobá – Município de Presidente 

Kennedy (ES). Fotografado em 
dezembro/2010. 

 
 

  
Município de São Francisco de Itabapoana - Colônia de Pescadores de 

S. Francisco de Itabapoana Z-01 

Em São Francisco de Itabapoana a atividade de pesca é desenvolvida por 

aproximadamente 1.490 pescadores distribuídos nas comunidades de Barra de 

Itabapoana, Guaxindida e Gargaú. A frota pesqueira está em torno de 300 

embarcações de 7,5 a 11 metros de comprimento. 

Os pescadores utilizam como petrechos espinhel, linha, rede de deriva, 

rede de arrasto, currico e tarrafa. A atividade de pesca é exercida até 160 metros 

de profundidade e ocorre o ano todo embora algumas espécies de pescado são 

mais capturadas de acordo com a estação do ano (verão/inverno). As espécies 

como cherne, garoupa, enchova e robalo são pescadas ao longo de todo o ano. O 

arrasto de camarão ocorre de junho a fevereiro e a captura de lagosta de maio a 

dezembro. O desembarque do pescado é realizado no Porto de Itabapoana.  
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Cenário da pesca na área de influência 
 

Três situações, não propriamente impeditivas, têm gerado certa 

necessidade de adaptação do setor. A primeira diz respeito ao enquadramento 

legal do setor que atualmente é administrado pelo Ministério da Pesca e possui 

uma burocracia mais lenta que o IBAMA na geração das licenças de pesca. A 

segunda diz respeito ao uso intensivo que o litoral do ES tem sofrido nos últimos 

tempos, com relação a grandes empreendimentos que começam a se instalar e 

disputar espaço com a pesca artesanal, como a construção de portos, estaleiros e 

siderúrgicas. A terceira diz respeito às atividades de pesquisa e exploração de 

petróleo que geram restrições temporárias a pesca (pesquisa) e definitivas em 

determinadas áreas (exploração). Em função do exposto, muitos pescadores 

emitiram a vontade de deixar a atividade de pesca caso haja oportunidade de 

emprego nas novas unidades industriais que estão se instalando na região. 

Observa-se que a atividade petrolífera na costa capixaba criou uma grande 

expectativa com relação às áreas de exclusão motivadas por fatores de 

segurança. Nas áreas de segurança não se pode navegar e pescar. Por outro 

lado, as estruturas tipo “plataformas” são verdadeiros atratores em áreas 

oceânicas tendo influência direta na formação de cadeia alimentar, no abrigo das 

espécies pelágicas e aumentando a disponibilidade desses estoques para 

atividade de pesca.  

As principais espécies-alvo da pesca artesanal no litoral do Espírito Santo 

estão apresentadas na Tabela II.5.3.3-2. Destaca-se em volume de produção o 

camarão 7 barbas (16,8%) e os cações (9,2%). 
 
 
 
Tabela II.5.3.3-2.: Principais espécies-alvo da atividade de pesca artesanal no litoral do 
Espírito Santo.  

Peixes 
Família Espécie Nome comum 
Balistidae Balistes spp. peroá  
Carangidae Caranx crysos xerelete 
 Caranx hippos xaréu  
 Oligoplites saurus guaibira  
 Selene setapinnis peixe-galo  
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continuação 
Família Espécie Nome comum 
 Seriola sp. olho-de-boi  
 Trachurus lathami xixarro  
 Trachinotus sp. pampo  
Carcharhinidae Carcharhinus leucas cabeça-chata  
 Carcharhinus maculipinnis 

C h hi id
galha-preta 

 Galeocerdo cuvieri tintureira  
Clupeidae Sardinella brasiliensis sardinha  
Coryphaenidae Coryphaena hippurus dourado  
Elopidae Elops saurus barana  
Engraulidae Anchoviella lepidentostole. manjuba  
Lamnidae Isurus oxyrinchus anequim  
Mugilidae Mugil liza tainha  
Pomatomidae Pomatomus saltator enchova  
 Katsuwonus pelamis bonito  

Sarda sarda sarda  
Scomberomorus sp. cavala  
Thunnus alalunga albacora 
Thunnus thynnus atum  

Sphyaenidae Sphyraena barracuda barracuda  
Sphyrnidae Sphyrna sp. cação-martelo ou pana  
Tetraodontidae Lacephalus laevigatus baiacu  
Xiphiidae Xiphias gladius meca ou espadarte  
Ariidae Bagre sp. bagre  
Centropomidae Centropomus sp. robalo  
Gerreidae Diapterus sp. carapeba  
Ginglymostomatidae Ginglymostoma cirratum cação-lixa  
Haemulidae Conodon nobilis roncador  
Lutjanidae Lutjanus analis vermelho  

Lutjanus jocu dentão  
Lutjanus synagris ariocô  
Ocyurus chrysurus cioba  
Romboplites aurorubens realito  

Rhinobatidae Rhinobatus sp. cação-viola  
Serranidae Epinephelus itajara mero  

Epinephelus sp. garoupa  
Mycteroperca sp. badejo  

Sciaenidae Cynoscion sp. pescada, escamuda  
Isopisthus parvipinnis 
M d l d

pescadinha  
Menticirrhus americanus papa-terra  
Micropogonias furnieri corvina  
Stellifer sp. cangoá  

Sparidae Pagrus pagrus pargo  
 Trichiuridae Trichiurus lepturus espada  
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continuação 
Família Espécie                                     Nome comum  

crustáceos 
 Panulirus argus lagosta-vermelha  
 Panulirus laevicauda Palinuridae lagosta-cabo-verde  
 Panulirus echinatus lagosta-sapateira  
 Xiphopenaeus kroyeri camarão-sete-barbas  
Penaeidae Litopenaeus schmitti camarão-branco ou vg  
 Farfantepenaeus brasiliensis, camarões-rosa 

Fonte: Adaptado de Freitas Netto & Di Beneditto, 2007. 
 
 

Os dados mais precisos sobre a frota pesqueira que atua na região são 

obtidos nos órgãos governamentais.  Em 2005, durante o Censo Estrutural da 

Pesca Marítima no estado do Espírito Santo, foram cadastradas 1.523 

embarcações entre elas botes, caícos, canoas, baleeiras, barcos de emalhe, 

barcos de arrasto, bateiras e atuneiros (Tabela II.5.3.2-3). Constata-se uma maior 

concentração de embarcações no município de Vila Velha, onde são encontrados 

17,5% da frota, seguido de Itapemirim, com 15,8%, Marataízes, com 14,6% e 

Piúma, com 10,6% do total. 

 
Tabela II.5.3.3-3: Distribuição da frota pesqueira no ano de 2005 nos municípios que fazem 
parte da AI (baseado em Freitas Netto & Di Beneditto, 2007). 
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Anchieta 23 54 3 5 --- --- --- --- --- --- 85 5,6 
Guarapari 20 19 1 --- 27 1 --- --- --- --- 68 4,5 

Itapemirim 95 128 1 3 11 --- 2 --- --- --- 24
0

15,8 

Marataízes 73 106 1 --- 43 --- --- --- --- --- 22
3

14,6 

Piúma 2 157 3 --- --- --- --- --- --- --- 16
2

10,6 

Vila Velha 10 32 3 131 5 51 2 13 5 15 26
7

17,5 

Vitória 5 21 --- 4 12 1 --- 1 --- --- 44 2,9 

 
As áreas de pesca artesanal e as principais espécies capturadas estão 

representadas nos Mapas 5.3-1 e 5.3-2 ao final desta seção. 
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II.5.3.4 Importância da atividade de exploração e produção de  petróleo e gás 
no estado do Espírito Santo 
 

Atualmente, o estado é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, 

com 140 mil barris diários – com capacidade instalada para produzir até 300 mil 

barris/dia. Segundo a Agência Nacional de Petróleo – ANP, a produção marinha 

de petróleo no ano de 2010 foi de 11.960.912 m3. Os campos petrolíferos se 

localizam tanto em terra quanto em mar, em águas rasas, profundas e ultra- 

profundas, contendo óleo leve e pesado e gás não associado. No ranking 

brasileiro de reservas o Espírito Santo se tornou a segunda maior província 

petrolífera do País, com reservas totais de 2,5 bilhões de barris.   

A indústria de petróleo no Espírito Santo possibilita o pagamento de 

royalties relativos à exploração de petróleo e gás natural aos municípios nos quais 

estão localizados os campos produtores e as instalações das empresas.  

As cidades capixabas são beneficiadas via impostos e pelo recebimento de 

royalties, que são uma compensação financeira exigida dos concessionários da 

exploração e produção de petróleo e gás natural. Além delas, os recursos são 

creditados ao governo do estado, proprietários de terras, Ministério da Marinha e 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Os valores devem ser aplicados na 

viabilização de projetos e de programas destinados a fomentar o desenvolvimento 

sócio-econômico do Estado, com vistas ao desenvolvimento sustentável, inclusive 

após o ciclo do petróleo. 

Para beneficiar os 68 municípios capixabas que não recebem royalties 

petrolíferos, o Governo do Estado do Espírito Santo criou o Fundo para Redução 

das Desigualdades Regionais, o primeiro projeto desta natureza aprovado no 

País. Os recursos são provenientes do repasse de 30% dos royalties creditados 

no cofre público estadual. Em vigor desde junho de 2006, a distribuição do 

dinheiro do fundo leva em consideração a população, o percentual de repasses 

do ICMS e a condição de não ser grande recebedor de royalties. Os municípios 

que têm participação acima de 10% no ICMS e mais de 2% dos royalties não têm 

acesso aos recursos do Fundo. Os recursos só podem ser gastos em 

saneamento básico, destinação final de resíduos sólidos, universalização do 



Pág. 
36 / 36 

Diagnostico Ambiental 
II.5 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

ensino fundamental e atendimento à educação infantil, atendimento à saúde, 

construção de habitação para população de baixa renda, drenagem e 

pavimentação da vias urbanas e construção de centros integrados de assistência 

social.  
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lI.5.4  Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental 

Esta seção foi realizada com base no diagnóstico ambiental apresentado no 

EIA “Desenvolvimento Integrado da Produção e Escoamento na Área 

Denominada Parque das Baleias e no Campo de Catuá” juntamente com as 

informações apresentadas no EIA complementar “Ampliação dos Projetos de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos.”  

A Análise Integrada elaborada procurou apresentar, através de uma 

caracterização global, a interrelação entre os meios estudados (Meio Biótico, Meio 

Físico e Meio Sócio-Econômico), procurando identificar as relações de 

dependência ou de sinergia entre os fatores ambientais, enquanto que, na 

Síntese da Qualidade Ambiental, procurou-se identificar as principais 

características de cada tema, com o objetivo de verificar as principais tendências 

evolutivas das condições ambientais da região, com ênfase nos pontos críticos do 

ambiente, de forma a embasar a avaliação dos impactos. 

A Área de Influência (AI) das atividades neste estudo complementar foram 

definidas em função dos critérios estabelecidos no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA No 002/10.   

Para os meios físico e biótico foram consideradas as áreas sujeitas às 

alterações decorrentes da implantação e operação de duas Unidades 

Estacionárias de Produção (FPSO P-58 e FPSO Genérico), as infra-estruturas 

submarinas associadas e as modelagens de descarte de efluentes. Conforme 

determinação do TR CGPEG/DILIC/IBAMA No 002/10 a modelagem de dispersão 

de óleo não foi utilizada como critério para a definição da Área de Influência da 

Atividade. 

A rota das embarcações entre o terminal de apoio e as áreas de lançamento 

das estruturas submarinas também foi considerada como AI para o meio biótico. 

Nessa área atentou-se para a possibilidade de perturbação e de colisão das 

embarcações (embarcações de lançamento e embarcações de apoio) com 

animais marinhos. 

Para o meio sócio-econômico foram considerados como participantes da AI 

os municípios que possuem instalações de apoio ao desenvolvimento do Parque 
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das Baleias (ex.:, porto e áreas de recebimento e tratamento de resíduos), os 

municípios que possam ser afetados por realizarem atividades econômicas na 

área do empreendimento, os municípios que receberão royalties, e aqueles cuja 

atividade pesqueira artesanal poderá ser afetada pela exclusão da pesca no 

entorno da unidade de produção e pelo trânsito de embarcações de apoio.  

Desta forma, o presente estudo está considerando como Área de Influência, 

para os meios físico e biótico, a área do Parque das Baleias que inclui os campos 

de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Anã e Baleia Azul, somada à área 

das rotas das embarcações de apoio (um raio de 500 m no entorno das rotas de 

embarcações, entre as unidades de produção e o Terminal da Companhia 

Portuária de Vila Velha – CPVV). Para o meio sócio-econômico, foi estabelecida 

esta mesma área e os municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, 

Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo 

e São Francisco de Itabapoana no estado do Rio de Janeiro. 

 
 
II.5.4.1 Análise Integrada 

 
Meio Físico 

A Bacia de Campos (BC) é a região da margem continental brasileira 

compreendida entre as latitudes de 20,5º S e 24º S limitada ao norte pelo Alto de 

Vitória, que a separa da Bacia do Espírito Santo e, ao sul, pelo Alto de Cabo Frio, 

que a separa da Bacia de Santos. A bacia ocupa uma área superior a 100.000 

km2.   

As áreas do Parque das Baleias estão localizadas na região norte da Bacia 

de Campos, frontal ao litoral sul do Estado do Espírito Santo, distando de 77 a 

128 km da costa. Os Campos de Produção Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, 

Baleia Azul e Baleia Anã encontram-se localizados no Talude Continental Inferior 

da porção norte da Bacia de Campos, a profundidade varia de 1.200 a 1.550 

metros aproximadamente.  

A morfologia do fundo marinho na região de estudo é caracterizada pela 

presença de canais submarinos, ondulações e feições erosivas pretéritas. 
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Os canais submarinos localizam-se na porção NW e Sul da área, sendo o 

canal NW de menor expressão. Testemunhos geológicos/geotécnicos mostraram 

que o canal NW está recoberto por uma camada de sedimentos lamosos 

hemipelágico (aproximadamente 3 metros), já o canal Sul é mais expressivo e 

corta toda a área de oeste a leste. Dados de testemunhos geológicos/geotécnicos 

situados no interior do canal Sul indicaram cobertura lamosa hemipelágica mais 

espessa, com valores superiores a 19 metros. A presença de sedimentos lamosos 

recobrindo sedimentos arenosos sugere que os canais estão inativos e 

abandonados, não carreando material grosseiro da Plataforma para o Talude. 

As ondulações e as feições erosivas pretéritas podem ser observadas nas 

regiões Central e Sul da área de estudo. Estas feições são reflexos da deposição 

de movimentos de massa antigos (> 42.000 anos) e que, atualmente, estão 

recobertos por uma espessa camada de sedimentos predominantemente 

lamosos. 

O relevo da região é relativamente plano, com declividades variando de 0 a 

12, e  média de 1,5. Os valores mais elevados de declividades se restringem aos 

flancos dos canais. 

 A área foi alvo de trabalhos específicos realizados pela PETROBRAS nos 

anos de 2003, 2006 e 2011, tendo como objetivo a caracterização das feições 

geológicas indicativas de risco geológico (geohazards) para locação de poços e 

instalação de equipamentos de produção. De posse do conhecimento obtido 

sobre a geologia de fundo marinho e suas propriedades composicionais e 

dinâmicas, no ano de 2011 foi realizado um mapeamento de áreas susceptíveis à 

deslizamentos (fenômeno geológico de maior potencial de risco) considerando o 

método determinístico.  Este método tem como base os modelos de estabilidade, 

que levam em consideração informações detalhadas dos taludes e são baseadas 

nos princípios da Mecânica dos Solos, que envolvem uma abordagem de 

equilíbrio limite com a formulação de um talude infinito. Os dados gerados pela 

aplicação desta metodologia foram incorporados em uma plataforma SIG para 

calcular a distribuição espacial do fator de segurança (FS) em uma dada região.   

Os resultados das análises de estabilidade estática do piso marinho 

realizadas para o Parque das Baleias (isto é, sem considerar o efeito de sismos), 
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revelaram que ao se considerarem condições não-drenadas para o 

comportamento do solo, praticamente toda a área se apresentou com fatores de 

segurança (FS) acima do mínimo recomendável.  

A região de estudo apresenta um clima tropical úmido com chuva no verão e 

seca no inverno. As temperaturas variam aproximadamente entre 17 ºC e 31 ºC, 

verificando-se um ciclo anual bem marcado, com a temperatura máxima mensal 

ocorrendo em fevereiro (final do verão) e a mínima ocorrendo em julho (meio do 

inverno). Os meses mais chuvosos são janeiro e dezembro e os meses de junho, 

julho e agosto se apresentam como os mais secos.  

A pressão atmosférica apresenta valores mais elevados nos meses de 

inverno (junho, julho e agosto) e mais reduzidos no verão (dezembro e janeiro), 

variando ao longo do ano entre 1008 hPa e 1020 hPa na região da Bacia de 

Campos. No inverno, embora a passagem de sistemas frontais seja mais intensa, 

a média da pressão atmosférica é maior devido a uma maior influência a Alta 

Subtropical do Atlântico Sul sobre a região, ocasionando uma anomalia de alta 

pressão na região. 

Com relação à umidade relativa do ar, os meses de março, abril, maio, 

novembro e dezembro apresentam os maiores valores (80,0 a 81,5%), enquanto 

o mês de agosto apresenta os menores valores (75,0 a 76,0%).  

O regime de ventos observado na Bacia de Campos é influenciado por dois 

sistemas atmosféricos dominantes: a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e 

os Sistemas Frontais. A Alta Subtropical do Atlântico Sul é um sistema 

anticiclônico que rege o padrão de ventos na região de estudo.  Ao longo do ano a 

ASAS oscila em torno da sua posição média, gerando mudanças na direção do 

vento atuante na Bacia de Campos. No verão a ASAS está localizada mais ao sul 

e a leste (30º S e 15º W) intensificando os ventos do quadrante nordeste e leste, e 

no inverno mais ao norte e a oeste (22º S e 30º W) intensificando os ventos de 

direção norte e nordeste. Neste sistema os ventos sopram em torno do seu 

núcleo, divergentes e no sentido anti-horário, gerando ventos de direções 

variáveis de norte a leste e de intensidades fracas a moderadas (REDEPETRO, 

2001 apud Pinho, 2003). Enquanto o ASAS é um sistema permanente de alta 

pressão, os Sistemas Frontais são sistemas sinóticos ciclônicos, de baixa 
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pressão, responsáveis por ventos de direção predominante de sudoeste, 

contrários ao padrão médio de ventos da região. Os sistemas frontais atuam ao 

longo de todo o ano, mas são mais frequentes durante o inverno. 

A circulação oceânica da Bacia de Campos é influenciada principalmente 

pela Corrente do Brasil, uma corrente quente e salina que flui de norte para sul ao 

longo da costa brasileira no bordo oeste do Giro Subtropical do Atlântico Sul 

(sistema de correntes fechado, com sentido de rotação anti-horário, composto 

pela Corrente do Brasil, Corrente de Benguela, Corrente Sul Equatorial e Corrente 

do Atlântico Sul) (Peterson & Stramma, 1991). A Corrente do Brasil (CB) é 

formada pela bifurcação do ramo sul da Corrente Sul Equatorial e bordeja as 

costas leste, sudeste e sul do Brasil. Próximo à área de interesse, em 20,5º S, a 

CB se depara com a Cadeia Vitória-Trindade e flui continuamente através da 

passagem mais próxima à costa. Ao sul da Cadeia, a CB se propaga sobre o 

talude continental (Silveira, 2000).  

No tocante ao regime de ondas, as maiores ondas que atingem a costa sul-

sudeste brasileira são do tipo marulho. As principais zonas de geração estão 

abaixo do paralelo 40ºS, onde frequentemente ocorrem tempestades com ventos 

de 60 nós (30m/s) e ondas de 9 m, com períodos próximos a 20 segundos (Freire, 

1960). As principais ondas presentes no Atlântico Sul são geradas nas médias e 

altas latitudes, por tempestades originadas nos centros de baixa pressão que vêm 

da Antártica, associados às frentes frias, as quais têm direção que varia entre SW 

e SE, atingindo toda costa sul do país, até Arraial do Cabo (RJ). 

A maré astronômica na região de estudo é predominantemente semidiurna, 

com um domínio das componentes M2 e S2. 

 Na área do Parque das Baleias, os dados obtidos pela PETROBRAS em 

campanhas de Monitoramento Ambiental no Campo de Jubarte (PETROBRAS, 

2008) mostraram que na região de estudo, os valores máximos e mínimos de 

temperatura na superfície do mar foram, respectivamente, 28,8 e 22,2 °C. Entre 

100 e 200 metros de profundidade os valores de temperatura variaram entre 23,5 

e 15,4 °C. Os valores de salinidade variaram entre 36,1 e 37,6 na superfície, e de 

100 a 200 m de profundidade a variação ficou entre 35,5 e 37,0. Seguindo os 

limites de temperatura e salinidade descritos por Lima (1997), na região estudada, 
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foi possível constatar a presença das seguintes massas d’ água: Água Tropical 

(AT) e Água Central do Atlântico Sul (ACAS). 

Observa-se que até aproximadamente 150 m de profundidade praticamente 

toda a água encontrada apresenta características que a classifica como AT. 

Abaixo de 150 m os pares T-S já indicam a presença da ACAS, massa de água 

característica da termoclina e haloclina permanentes do oceano Atlântico Sul. A 

ACAS ocorre entre a base da AT até as profundidades de 500 a 800 metros. 

Em termos de qualidade da água da região de estudo, as concentrações de 

Carbono Orgânico Total (COT) na coluna d’ água mostram que a região 

apresenta características de regiões oligotróficas. Em relação aos fenóis, a região 

apresenta concentração muito inferior ao limite estabelecido pela legislação 

vigente para águas salinas classe 1 (águas costeiras - classe mais restritiva) cujo 

limite imposto é de 0,60 µg.L-1. Os hidrocarbonetos, como os n-alcanos e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA’s), que são parâmetros 

fundamentais para o monitoramento ambiental em áreas de exploração de 

petróleo, se encontram na região de estudo com valores abaixo do limite de 

detecção do método.   

Os valores de concentração dos nutrientes Nitrogênio Amoniacal, Nitrato 

Fosfato e Silicato apresentam-se abaixo dos limites estabelecidos para águas 

salinas da classe 1 (Resolução CONAMA 357/05). As concentrações de Sulfeto 

encontradas também podem ser consideradas como naturais. 

A análise de material particulado em suspensão realizada nas campanhas 

de monitoramento encontrou valores de concentração na faixa entre 4,1 e 23,2 

mg.L-1 e não foi verificado um padrão de estratificação vertical deste parâmetro ao 

longo da coluna d’água. A transparência da água foi avaliada com o auxílio do 

Disco de Secchi e a profundidade do desaparecimento deste foi de 18 metros, o 

que resultou em um coeficiente de extinção de luz (k) de 0,09.  

A concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) variou de 5,9 a 7,2 mg.L-1 e os 

maiores valores foram encontrados nas camadas mais superficiais da coluna 

d’água. As concentrações de OD e os valores de pH (7,8 a 8,4) encontrados na 

região de estudo refletem os valores habituais de regiões oceânicas oligotróficas. 
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De maneira geral, as concentrações de nutrientes, sulfetos, fenóis, n-alcanos 

e hidrocarbonetos polinucleares aromáticos, encontradas no Campo de Jubarte, 

evidenciaram que estes parâmetros não foram influenciados pela atividade de 

produção, devido à homogeneidade das concentrações em relação ao Ponto de 

Controle e a similaridade aos valores de referência apresentados pela literatura 

para áreas naturais na costa brasileira. 

Com relação aos parâmetros de qualidade do sedimento, os tipos de grãos, 

seu selecionamento, diâmetro médio, teor de carbonato, entre outras 

características sedimentares são resultantes de vários processos (geológicos, 

físicos, biológicos e químicos) que agem de forma sinérgica e interativa. A 

granulometria e a composição dos sedimentos na Bacia de Campos é 

relativamente heterogênea, apresentando desde sedimentos finos e grossos a 

fundos consolidados carbonáticos, com presença de algas calcárias.  

O solo marinho na área do Parque das Baleias é composto 

predominantemente por uma sedimentação lamosa hemipelágica. O percentual 

de carbonato de cálcio nas amostras analisadas variou entre 56,19% (estrato de 

5–10 cm) a 86,69% (estrato de 0–2 cm). A concentração de carbonato de cálcio 

apresentou alta correlação com as frações finas dos sedimentos.  

A concentração de matéria orgânica variou de 9,35% e 24,74% e a 

concentração do Carbono Orgânico Total variou entre 8274 mg.kg-1 e 14889 

mg.kg-1. 

Em relação à concentração de hidrocarbonetos, os n-alcanos detectados no 

sedimento apresentaram valores abaixo do relatado pela literatura e por suas 

características sugerem que seja de origem biogênica. 

Os resultados da concentração de Matéria Orgânica, Carbono Orgânico 

Total e Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos mostraram que os sedimentos 

analisados apresentaram valores considerados normais para ambientes marinhos 

brasileiros. 

Os metais pesados foram determinados nas amostras superficiais (0 – 2 cm) 

do sedimento de fundo. As concentrações na área de estudo mostraram a 

seguinte ordem de abundância: Al=Fe>Mn>Ba>V=Zn>Cr>Ni>Cu>Pb>Hg>Cd.  As 

concentrações dos metais analisados são consideradas compatíveis com os 
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valores relatados para sedimentos da plataforma continental interna do SE do 

Brasil e da Bacia de Campos (PETROBRAS, 2008). 

 
Meio Biótico 

A região oceânica apresenta uma forte relação com as variáveis ambientais 

que efetivamente regulam a estruturação das comunidades marinhas e 

determinam a composição e distribuição do plâncton, do bentos e dos organismos 

nectônicos. Nesta região, estão presentes águas oligotróficas caracterizadas pela 

baixa concentração de nutrientes, típico da Água Tropical, e baixa produtividade 

planctônica.  

A comunidade planctônica presente na região do Parque das Baleias é 

característica de ambiente oligotrófico com contribuição de espécies da 

plataforma e de águas profundas. De maneira geral, a densidade, biomassa e 

diversidade diminuem com o aumento da profundidade. 

Na campanha de monitoramento realizada no Campo de Jubarte 

(PETROBRAS, 2008) a comunidade fitoplanctônica apresentou-se constituída de 

aproximadamente 80 táxons, distribuídos nas seguintes classes taxonômicas: 

Cyanophyceae, Euglenophyceae, Dinophyceae, Coscinodiscophyceae, 

Bacillariophyceae, Dictyochophyceae, Prymnesiophyceae e Cryptophyceae, 

incluídas em sete divisões: Cyanophyta, Euglenophyta, Dinophyta, 

Bacillariophyta, Chrysophyta, Haptophyta e Cryptophyta. 

O fitoplâncton caracterizou-se pela diversidade de dinoflagelados sobre as 

outras divisões, contribuindo com 31,11% da riqueza florística seguido pelas 

diatomáceas, cianofíceas, coccolitoforideos e euglenofíceas. As profundidades 

que apresentaram maior riqueza de espécies estiveram entre a camada de 20 até 

50 metros, com o número de espécies bastante reduzido nas demais 

profundidades. 

A densidade fitoplanctônica total variou de um mínimo de 0 x 103 Cel.L-1 a 

um máximo de 300 x 103 Cel.L-1. Os valores médios foram mais elevados nas 

profundidades de 10 e 20 metros. 

A composição do fitoplâncton coletado na região de estudo mostrou-se 

semelhante às regiões tropicais, confirmada pela ocorrência de espécies de 
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dinoflagelados do gênero Ceratium, diatomáceas do gênero Rhizosolenia e 

cianofíceas do gênero Trichodesmium, cujos representantes são comuns na flora 

de regiões quentes oligotróficas. 

A biomassa zooplanctônica apresentou valores inferiores a 1 g.m-3 em todas 

as estações de amostragem, como esperado para as águas oligotróficas da 

Corrente do Brasil (Schwamborn, 1997; Schwamborn et al., 1999). Foram 

registrados cerca de 50 táxons zooplanctônicos representantes dos Filos 

Protozoa, Cnidaria, Mollusca, Annelida, Crustacea, Chaetognatha e Chordata. A 

subclasse Copepoda foi o grupo mais representativo, agrupando em torno de 40% 

dos taxa encontrados. Em termos de abundância relativa total foi observado o 

predomínio de Copepoda com 80%, seguido de Urochordata, Mollusca, 

Chaetognatha, Crustacea (outros) e Annelida. Os outros grupos tiveram 

abundâncias relativas inferiores a 1%. Os organismos considerados muito 

freqüentes (≥80%) foram na maioria da subclasse Copepoda, representada pelas 

espécies Undinula vulgaris, Calocalanus pavo, Clausocalanus furcatus, Temora 

stylifera, Oncaea venusta, Farranulla gracilis, Paracalanus quasimodo, Labidocera 

fluviatilis, Macrosetella gracilis, Corycaeus (Corycaeus) speciosus e Corycaeus 

(Onychorycaeus) giesbrechti. As únicas espécies muito frequentes não Copepoda 

foram o Apendicularia Oikopleura longicauda e o Chaetognatha Sagitta tenuis. As 

densidades zooplanctônicas apresentaram valores inferiores a 450 org.m-3. 

No ictioplâncton foram coletados ovos e larvas de representantes de 

espécies típicas de regiões oceânicas tropicais. As famílias mais abundantes no 

monitoramento do Campo de Jubarte foram Myctophidae, Scaridae, Engraulidae, 

Sternoptychidae, Phosichthyidae, Paralepididae, Carangidae e Bregmacerotidae.  

A fauna bentônica na região do talude (200 a 2000 metros de profundidade), 

é caracterizada principalmente por organismos depositívoros, podendo ocorrer 

também os suspensívoros.  

A característica dos sedimentos determina aspectos de colonização pela 

biota bentônica, bem como a produtividade e biomassa dessas comunidades. No 

sedimento do Campo de Jubarte, de característica hemipelágica, a fauna 

bentônica encontrada apresentou uma maior abundância de anelídeos poliquetas 

(67,6% do total de organismos coletados). Os nematódeos foram o segundo 
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grupo mais abundante, seguidos dos crustáceos tanaidáceos. Todos os outros 

táxons, juntos, representaram 15,3% dos organismos capturados. Os resultados 

obtidos demonstraram um predomínio de poliquetas e isópodes e nematódeos 

nas amostras examinadas.  

Os dados de Sub-bottom profile (SBP), batimetria de multifeixe (multibeam) 

e Side scan sonar (sonar de varredura lateral) e inspeções visuais de 

caracterização biológica do fundo marinho realizadas nos Campos de Jubarte, 

Cachalote e Baleia Franca, não revelaram a presença de coral de água profunda, 

nem bancos de algas.  

Quanto à comunidade nectônica, a maioria das espécies costeiras tropicais 

de importância pesqueira é parcial ou totalmente dependente de estuários. Desta 

forma, algumas famílias e muitas espécies de interesse comercial são típicas 

destes ambientes e estão presentes na área de estudo, tais como espécies 

representantes das famílias Clupeidae, Engraulidae, Gerreidae, Ariidae, Botiidae, 

Carangidae, Serranidae, Scianidae, Alepsauridae, Lampridae, Trachipteridae, 

Coryphaenidae, Bramidae, Sphyraenidae, Trichiuridae, Gempylidae, Scombridae, 

Xipiidae, Istiophoridae, Molidae e Tetraodontidae.  

Na região oceânica as famílias Scombridae (atuns, bonito, serras e cavalas) 

e as famílias Istiophoridae e Xiphiidae (agulhões) são as mais representativas da 

Bacia de Campos, tanto em termos econômicos como em número de espécies.  

Entre os elasmobrânquios, as ordens mais representativas no litoral 

fluminense estão os Carcharhiniformes e Rajiformes, refletindo a maior 

diversidade natural desses grupos. As espécies registradas na região não 

apresentam nenhuma citação nas listas das portarias do IBAMA citadas no TR 

que orienta este estudo. Entretanto, 0,7% (quatro espécies) estão incluídas no 

Anexo II do CITES (Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, Hippocampus erectus 

e Hippocampus reidi) e 7,2% (39 espécies), principalmente os elasmobrânquios, 

estão relacionadas em alguma categoria com status de ameaça da Lista 

Vermelha da IUCN. Destas apenas 0,5% (três espécies) encontram-se na 

categoria de maior risco ou criticamente em perigo (Rhinobatos horkelli, 

Epinephelus nigritus e Epinephelus itajara), as demais espécies 0,5% (três 

espécies) estão categorizadas como em perigo, 3,4% (19 espécies) como 
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vulneráveis e 2,1% (12 espécies) como baixo risco. Observaram-se também 2,1% 

(12 espécies) classificadas como possuindo “Dados Deficientes”. Foram 

observadas 2,8% (16 espécies), incluídas no Anexo I, como ameaçadas de 

extinção e 4,8% (27 espécies), relacionadas no Anexo II, como sobre-explotadas. 

Entre os grupos importantes da biota marinha merecem destaque, na região 

da Bacia de Campos, os quelônios marinhos, que usam diversas áreas do litoral e 

zonas marítimas para alimentação e desova de seus indivíduos, e as várias 

espécies de cetáceos que frequentam a região, ao longo de todo ano. As 

tartarugas marinhas são animais cosmopolitas e de grande longevidade, que se 

reproduzem e se alimentam em zonas tropicais e subtropicais, navegando por 

grandes distâncias entre os locais de alimentação e reprodução.  

Todas as cinco espécies de tartarugas marinhas registradas ao longo da 

costa brasileira ocorrem na região de estudo: a cabeçuda (Caretta caretta), a 

tartaruga verde (Chelonia mydas), a tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata), 

a tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea) e a tartaruga de couro (Dermochelys 

coriacea). Essas espécies migram de pequenas a longas distâncias, entre áreas 

de forrageamento (alimentação) e reprodução (acasalamento e desova) e podem 

ser encontradas com freqüência nos primeiros 20 metros da coluna d’água, em 

praticamente todo o litoral. Segundo estudos do Projeto TAMAR, a tartaruga-

cabeçuda e a tartaruga verde utilizam a região da Bacia de Campos como zona 

de alimentação. Embora o forrageamento exista em todo o oceano, incluindo as 

áreas mais profundas em oceano aberto, a escolha primária das tartarugas para 

se alimentarem são áreas relativamente rasas com temperatura de superfície 

média em torno de 20°C. Faz exceção a essa regra a espécie D. coriacea, que 

costuma alimentar-se em águas bem profundas e frias (Miller, 1997). 

O estado do Espírito Santo é uma das regiões preferenciais de desova das 

tartarugas marinhas. A época de desova é regida principalmente pela 

temperatura, ocorrendo nos períodos mais quentes do ano. No litoral brasileiro, 

acontece entre setembro e março, com variação entre as espécies.  

As cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil estão 

ameaçadas de extinção e a legislação atual proíbe a captura e a comercialização 

de indivíduos, assim como a coleta de ovos dos ninhos e a produção de artigos 
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derivados de tartarugas marinhas (Lei de Crimes Ambientais, nº 9605, de 

12/02/98). Além disso, as principais áreas de desova das tartarugas marinhas 

estão protegidas desde 1980 pelo IBAMA.  

Em virtude da intensa utilização do litoral do Espírito Santo por diferentes 

espécies de tartarugas marinhas e da presença de sítios reprodutivos na região, o 

litoral capixaba está classificado como área de extrema e muito alta importância 

biológica para os quelônios no relatório “Avaliação e Ações Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha” (MMA, 2002). 

 Com relação aos cetáceos, trabalhos realizados na Bacia de Campos 

indicam que algumas espécies de cetáceos (baleias, botos e golfinhos) utilizam a 

região como área de residência. No entanto, muitas outras frequentam a região 

ao longo de todo ano, em ambientes costeiros e oceânicos ou realizando 

deslocamento entre eles. 

Na área de estudo, entre as 22 espécies de cetáceos avistados, cabe 

especial destaque a presença da baleia jubarte (Megaptera novaeangliae), a 

baleia-franca-do-sul (Eubalaena australis) e a baleia-de-bryde (Balaenoptera 

edeni). A baleia jubarte, espécie tipicamente migratória, é encontrada em águas 

brasileiras no período de julho a dezembro e, em sua migração, proveniente das 

regiões frias da Antártica, cruza sazonalmente a Bacia de Campos em direção 

aos bancos de Abrolhos – sua principal área de acasalamento e cria de filhotes na 

porção Oeste do Oceano Atlântico Sul. A baleia-de-bryde e a baleia-franca-do-sul 

utilizam as águas da Bacia de Campos como área de alimentação. 

A região costeira da Área de Influência é de grande importância para o boto 

cinza - Sotalia fluviatis guianensis, pois esta espécie realiza, nesta área atividades 

alimentares e reprodutivas, incluindo a criação dos filhotes. Outras espécies de 

golfinhos também são registradas na região.  

Quanto à avifauna marinha, as mesmas utilizam ilhas costeiras como locais 

para reprodução e desova. Todo ano, entre abril e setembro, as andorinhas-do-

mar (Sterna hirundinacea e Sterna eurygnatha) retornam às ilhas costeiras do 

Espírito Santo, onde fazem seus ninhos e criam seus filhotes. Quatro ilhas do 

litoral sul do Espírito Santo funcionam como sítio reprodutivo para as duas 
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espécies: as ilhas de Itatiaia e dos Pacotes, em Vila Velha; a Ilha Escalvada, em 

Guarapari; e a Ilha Branca (ou dos Ovos), em Itapemirim. 

 

 

Meio Socioeconômico 
A faixa costeira dos municípios litorâneos da Área de Influência caracteriza-

se pela diversidade de formações naturais ali encontradas e pelas diferentes 

modalidades de uso antrópico do litoral, configurando um sistema socioambiental. 

As principais atividades econômicas dos municípios litorâneos dos estados 

do Espírito Santo e Rio de Janeiro são o turismo e a pesca artesanal e industrial.  

As atividades econômicas informais e sazonais relacionadas ao turismo são 

bastante sensíveis a mudanças ambientais. O turismo explora toda a qualidade 

cênica proporcionada pela diversidade ambiental e biótica dos municípios 

litorâneos. A atividade turística, que gera emprego e renda, está fortemente 

relacionada com os atributos naturais da região que, por sua vez, estão 

relacionados com as características geológicas e climáticas.  

A pesca marinha é dominada pela atuação da frota artesanal proveniente 

dos municípios que compõem a AI. A pesca desenvolvida na região é 

caracterizada pela utilização de aparelhos de linha, de superfície e derivantes 

como o espinhel e alguns tipos de rede de emalhe e de arrasto. As pescas de 

espinhel de fundo são geralmente utilizadas para a captura de recursos 

demersais.  

As áreas de pesca dependem da autonomia da embarcação e de maneira 

geral distam até 50 milhas da costa, podendo ocorrer desde o sul da Bahia até o 

centro-norte do Rio de Janeiro. 

A pesca no Espírito Santo é uma atividade de grande relevância para a 

economia do estado, uma vez que é responsável pela geração de milhares de 

empregos diretos e indiretos, e a principal fonte de emprego e renda em alguns 

municípios (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2006). No litoral sul do estado a pesca é 

caracteristicamente artesanal, com alguns municípios em vias de transição para a 

pesca empresarial/industrial. Embarcações de pesca artesanal estão presentes 
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ao longo de todos os portos, representando 97,5% da frota pesqueira em 

operação no Espírito Santo.  

A área de influência das atividades do Parque das Baleias, região sul do 

estado, é a mais desenvolvida, onde se captura espécies de maior valor 

comercial, empregando artefatos de pesca direcionados a espécies-alvo 

específicas. Nesta região, a pesca artesanal utiliza-se dos artefatos que geram 

maiores rendimentos em termos de produção (arrastos rebocados e linheiros). 

Entre as espécies mais capturadas destacam-se: peroá, olho-de-boi, pampo, 

dourado, tainha atum, lagosta, camarão, pescadinha, corvina, cherne, garoupa, 

enchova, robalo, baiacú e cação.  

A pesca é a atividade que apresenta a maior possibilidade de interação com 

o empreendimento, em função do compartilhamento das mesmas áreas para suas 

atividades e da delimitação da zona de exclusão. A diversidade da comunidade 

nectônica determina a expressividade da atividade pesqueira como fonte de 

emprego e renda para a população local. 

Na Área de Influência do empreendimento os municípios mais importantes 

para a atividade pesqueira são: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Itapemirim, 

Anchieta e Piúma, no estado do Espírito Santo, e São Francisco de Itabapoana, 

no estado do Rio de Janeiro. 

As inter-relações entre os diversos fatores ambientais analisados estão 

apresentadas na Tabela II.5.4.1-1. Esta mesma matriz foi originalmente 

apresentada no EIA Desenvolvimento Integrado da Produção e Escoamento na 

Área Denominada Parque das Baleias e no Campo de Catuá 

(PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008). 
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Tabela II.5.4-1: Matriz de inter-relações.  

REGIÃO OCEÂNICA REGIÃO OCEÂNICA - ASPECTOS FÍSICOS REGIÃO OCEÂNICA - ASPECTOS BIÓTICOS REGIÃO OCEÂNICA - ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS 

REGIÃO COSTEIRA CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 

OCEANOGRAFIA 
FÍSICA 

OCEANOGRAFIA 
QUÍMICA GEOLOGIA  PLÂNCTON BENTOS NECTON RESTINGA ESTUÁRIO MANGUEZAL INSTITUCIONAL ECONÔMICOS 

R
EG

IÃ
O

 C
O

ST
EI

R
A

 
A

SP
EC

TO
S 

FÍ
SI

C
O

S 

CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 

Temperaturas de 17 ºC 
a 31 ºC, ventilação forte 
e precipitação reduzida, 
ventos predominam de 
NE e E com ventos do 
quadrante S durante 
frentes, clima úmido 
com período seco no 
inverno e chuvoso no 
verão.  

Dinâmica de águas 
superficiais e 
costeiras 
impactada pelas 
ondas, chuvas, e 
temperatura.  
Dinâmica vertical 
de massas d´água 
impactada pelo 
regime de ventos. 

Regime de ventos, 
chuvas e aportes 
fluviais influenciam 
direta e indiretamente 
nos parâmetros físico-
químicos da água. 

Processos erosivos 
na costa são 
impactados e 
intensificados por 
condições 
meteorológicas 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Em áreas rasas o 
turbilhonamento 
gerado por ventos 
impacta na 
comunidade (ex: 
fundos não 
consolidados) 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Pluviosidade mais 
ou menos intensa 
altera salinidade do 
solo com impactos 
sobre a vegetação 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo. 

Pluviosidade 
altera salinidade 
da água e do 
solo nas áreas 
de mangue. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Mesmas condições na 
costa 

OCEANOGRAFIA 
FÍSICA 

Passagem de frentes 
com alterações na 
direção e intensidade de 
correntes marinhas, na 
altura e direção das 
ondas. 
Intensidade dos aportes 
fluviais influenciados 
pela pluviosidade.  
Maior estratificação da 
água costeira em função 
de aportes fluviais 
condicionados pela 
pluviosidade.  

Influência do Giro 
Tropical do 
Atlântico Sul, 
Vórtice de Vitória, 
CB até 500m, 
ACAS de 500 a 
1000m, AIA 1000 a 
1500 e APAN de 
1000 a 2000 m. 

Os movimentos 
verticais de massas 
d´água e os vórtices 
alteram os 
parâmetros físico-
químicos da água 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

A movimentação 
da CB e a 
formação de 
vórtices 
influenciam na 
composição da 
comunidade. 

Em áreas rasas o 
regime de ondas 
impacta a 
comunidade 
bentônica 

Correntes 
marinhas 
influenciam nas 
rotas de migração 
de cetáceos, 
quelônios e 
grandes pelágicos 
da ictiofauna 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo.  

Ambiente de 
estuário 
impactado pelo 
borrifo marinho 
gerado por 
ondas. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Condições 
extremas de 
ondas e marés 
com impactos 
sobre a atividade 
de pesca. 

AT pobre em 
nutrientes de 0 a 
150m de 
profundidade. 
Região enriquecida 
por aportes 
continentais 

OCEANOGRAFIA 
QUÍMICA 

Alteração da 
composição química da 
água em função do 
regime pluviométrico e 
dos aportes continentais 
decorrentes. 
Alteração pontual e mais 
expressiva na 
composição e 
distribuição de 
nutrientes na zona 
costeira 

Em águas rasas 
e/ou costeiras 
ondas geram 
ressuspensão de 
sedimentos e 
mistura da coluna 
d´água alterando 
as características 
físicas e químicas 
da água.  

Ressuspensão de 
sedimentos alterando 
as características 
físicas e químicas da 
água. 

A composição 
química dos 
sedimentos da 
costa se reflete na 
composição 
química da coluna 
d´água.  

Baixa 
produtividade 
planctônica devido 
ao predomínio da 
AT pobre em 
nutrientes.  

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Quantidade 
reduzida de 
nutrientes 
principalmente em 
áreas oceânicas 
não favorece o 
necton. 
Região de 
interesse também 
possui áreas 
pobres em 
nutrientes na costa. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

A vegetação de 
manguezal 
fornece 
nutrientes para 
áreas costeiras 
com impactos 
sobre a 
composição 
química da 
água. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Águas influenciadas 
por aportes do 
continente, mais ricas 
e com maior 
variabilidade nas 
condições químicas. 

GEOLOGIA 

Condições 
oceanográficas (ex: 
deriva litorânea e regime 
de ondas) são 
influenciadas pela 
dinâmica meteorológica. 
Ondas e variações na 
deriva atuam, por sua 
vez, sobre a morfologia 
da linha de costa.  

Morfologia de 
fundo contribui 
para ressurgência. 
Ondas e correntes 
moldam as praias e 
definem o 
selecionamento do 
sedimento. 

Morfologia de fundo 
propicia a ocorrência 
de ressurgências com 
impacto sobre a 
composição química 
da água. 
 

Platô de São Paulo 
Sedimentação 
Pleistocênica e 
Holocênica. 
Morfologia de 
fundo gerando 
vórtices (Cadeia 
Vitória-Trindade / 
Vórtice de Vitória) 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

A estrutura, 
topografia e 
composição do 
fundo condicionam 
a diversidade e 
distribuição do 
bentos 

Presença de praias 
arenosas propicia 
desovas de 
quelônios. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

As feições da 
costa propiciam 
ou restringem a 
ocorrência de 
manguezais. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Geomorfologia 
costeira 
condiciona o 
grau de 
segurança das 
atividades de 
navegação. 

Sedimentos 
arenosos e 
calcários  

Geomorfologia 
costeira 

diversificada 
(praias, lagunas, 

baías, estuários.). 
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PLÂNCTON 

Condições 
meteorológicas pontuais 
(ex: sistemas frontais) e 
ciclos sazonais 
regionais influenciam na 
distribuição, abundância 
e densidade da 
comunidade 
planctônica.  

Ressurgência e 
aportes costeiros 
impactam na 
composição, 
distribuição e 
abundância do 
plâncton.  

Aportes continentais e 
ressurgências 
estimulam a 
comunidade 
disponibilizando mais 
nutrientes. 

Sedimentos e 
nutrientes liberados 
por desgaste de 
feições de fundo 
impactam na 
comunidade 

Plâncton típico de 
ambientes 
marinhos e pobres 
(oligotróficos) Comunidade 

planctônica recebe 
contribuições de 
larvas bentônicas.  

A baixa 
produtividade 
primária da região 
desfavorece o 
necton.  

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Turbidez da 
água e aportes 
de nutrientes de 

áreas de 
mangue 

impactam no 
plâncton. 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Plâncton com 
espécies marinhas 
e continentais, 
influenciada pelos 
aportes costeiros.  

BENTOS 

Condições 
meteorológicas pontuais 
(ex: sistemas frontais) e 
ciclos sazonais 
regionais influenciam na 
distribuição, abundância 
e densidade da 
comunidade bentônica. 
Aportes de sedimentos 
em áreas costeiras 
condicionados pela 
pluviosidade podem 
favorecer organismos 
sésseis filtradores. 

Características das 
massas d´água, 
correntes e aportes 
costeiros impactam 
na composição e 
distribuição do 
bentos. 

A composição 
química da água 
altera o bentos com 
impactos na 
diversidade e 
distribuição das 
comunidades.  

Presença de 
afloramentos 
favorece 
comunidades 
adaptadas à 
substratos 
consolidados 
proporcionando 
maior diversidade 
O bentos 
contribuem para 
sedimentos de 
origem biológica 

Plâncton é fonte de 
alimento para 
organismos 
bentônicos. 
Comunidade 
bentônica 
abundante 
contribui com 
nutrientes para o 
plâncton. 
Parte do bentos 
vive no plâncton na 
fase larval. 

Bentos oceânico 
pouco conhecido e 
com provável baixa 
diversidade de 
organismos.  

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Turbidez da 
água e aportes 
de nutrientes de 

áreas de 
mangue 

impactam no 
plâncton. 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Organismos 
bentônicos 
possuem 
mercados 

consumidores 
(filtradores) 

Bentos em fundos 
consolidados e não 
consolidados com 
alta diversidade. 

NECTON 

Condições 
meteorológicas pontuais 
(ex: sistemas frontais) e 
ciclos sazonais 
regionais influenciam na 
distribuição, abundância 
e densidade da 
comunidade nectônica. 
Ictiofauna que utiliza 
áreas costeiras 
(mangues) nas fases 
iniciais de crescimento 
pode ser favorecida por 
aportes continentais de 
nutrientes mais 
expressivos durante 
chuvas. 

Sítios de 
reprodução e/ou de 
alimentação podem 
ser impactados por 
condições 
oceanográficas. 
Estes sítios quando 
impactados por 
condições 
extremas podem 
alterar a dinâmica 
populacional.  

A variável 
composição química 
da água em áreas 
costeiras propicia 
maior disponibilidade 
de nutrientes e 
aumento de fauna 
associada, atraindo o 
necton. 
Poluentes em áreas 
costeiras gerando 
ambientes anóxidos 
com impactos 
determinantes na 
comunidade 
nectônica.  

Reentrâncias na 
costa com aportes 
fluviais propiciam a 
presença de 
mangues e 
fornecendo nichos 
de reprodução e 
crescimento para a 
ictiofauna 

Plâncton é fonte de 
alimentos para 
organismos 
nectônicos. Formas 
larvais do necton 
vivem no plâncton  

Comunidades 
bentônicas com 
alta diversidade 
(fundos 
consolidados) 
atraem organismos 
nectônicos, como 
peixes, quelônios e 
cetáceos 

Presença de rotas 
de baleias 
Ictiofauna oceânica 
com grandes 
pelágicos  
 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Redução da 
comunidade 

nectônica 
impacta 

instituições da 
pesca 

Rentabilidade da 
pesca 

condicionada 
pela dinâmica 

nectônica. 
Nichos de 
reprodução e 
alimentação de 
quelônios. 
Presença de 
cetáceos em áreas 
costeiras. 

RESTINGA 

Pluviosidade, ventos 
(direção, intensidade e 
freqüência) e 
temperatura 
condicionam a dinâmica 
(colonização e 
dispersão) da 
vegetação. Região da AI 
apresenta muitas áreas 
de restinga. 

Distribuição da 
vegetação 
impactada pela 
variação de maré e 
pelo borrifo 
marinho originado 
pela ação das 
ondas. 

Salinização e aporte 
de nutrientes ao solo 
gerados pelas 
contribuições 
marinhas impactam a 
distribuição da 
vegetação na área 
colonizada. 

Os acúmulos 
geológicos de 
sedimentos 
arenosos formam 
substrato ideal 
para a vegetação 
de restinga  

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Ambiente terrestre 
– não se aplica 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo Áreas de restinga 

antropizadas  

ESTUÁRIO 

Regime de ventos e 
pluviosidade, 
intensificados pela 
passagem de frentes 
impactam na dinâmica 
fluvial e dos ambientes 
estuarinos. 

Ambiente de 
estuário impactado 
por ondas e marés.  

No estuário, a 
composição da água 
(ex: nutrientes e 
material em 
suspensão) é 
influenciada também 
pelos aportes 
marinhos.  

Eventos geológicos 
marinhos 
(transgressões) 
contribuem para 
formação dos 
ambientes 
costeiros, incluindo 
os estuários  

Nutrientes e 
material em 
suspensão 
provenientes de 
estuários impactam 
a comunidade 
planctônica 
costeira 

Ambientes com 
muito sedimento 
em suspensão 
(estuário) podem 
favorecer 
organismos 
bentônicos que se 
alimentam por 
filtração 

Os estuários são 
sítios de 
alimentação, 
crescimento e 
reprodução para 
organismos do 
necton.  

Ambientes 
terrestres sempre 
apresentam zonas 
de transição onde 
há influência de 
ambos. 

Ambiente 
terrestre – não 
se aplica Não se aplica ou 

outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Presença de 
estuários 

favorece o 
desenvolvimento 

de instituições 
ligadas  ao 

turismo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Região com 
diversos 
estuários com 
aporte 
continental  

MANGUEZAL 

Pluviosidade impacta na 
salinidade do solo onde 
se fixa a vegetação e 
altera as contribuições 
fluviais. Região da AI 
com presença de áreas 
de mangue. 

Distribuição da 
vegetação 
impactada pela 
variação de maré, 
ondas e borrifo 
marinho.  

Aportes marinhos 
alteram a composição 
da água e do solo 
com impactos sobre a 
vegetação.  

O tipo de 
sedimento 
disponível propicia 
ou restringe a 
colonização por 
manguezal 

Nutrientes e 
material em 
suspensão 
provenientes de 
áreas de mangue 
impactam no 
plâncton costeiro. 

Organismos 
bentônicos 
filtradores e 
sésseis são 
favorecidos em 
ambientes como os 
mangues (muito 
sedimento em 
suspensão). 

Os mangues são 
sítios de 
alimentação, 
crescimento e 
reprodução para 
organismos do 
necton.  

Ambientes 
terrestres sempre 
apresentam zonas 
de transição onde 
há influência de 
ambos. 

Estuários 
propiciam a 
formação de 
áreas de 
mangue em seu 
perímetro.  

Ambiente 
terrestre – não 

se aplica Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo Presença de 

diversos trechos 
de manguezal 
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Impactos sobre a infra-
estrutura das 
instituições em 
condições climáticas 
extremas  
(ventos e chuvas).  

Condições 
extremas de ondas 
e marés com 
impactos sobre a 
infra-estrutura das 
instituições.  

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento não 
significativo 

As feições 
costeiras e os 
recursos naturais 
existentes 
condicionam o 
desenvolvimento 
de instituições. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

A pesca de 
organismos 
nectônicos 
sustenta 
instituições 
diversas ligadas a 
esta atividade. 

Não se aplica ou 
outro inter-
relacionamento 
não significativo 

Presença de 
estuários 
favorece o 
desenvolvimento 
de instituições 
ligadas à pesca. 

Não se aplica ou 
outro inter-

relacionamento 
não significativo 

Concessões 
offshore de 
petróleo e gás 

Restrição 
econômica em 

áreas 
especialmente 

protegidas 
(áreas de 

segurança de 
UEPs). 

Áreas 
especialmente 

protegidas, 
como UCs. 

ECONÔMICO 

Pluviosidade e 
temperatura impactam 
na atividade turística e 
na pesca. 
Condições 
meteorológicas 
extremas impactam na 
execução de atividades 
pesqueiras. 

Infra-estruturas 
costeiras 
impactadas por 
ondas e marés, 
influenciando a 
balneabilidade, a 
segurança e o 
turismo.  

Em áreas costeiras o 
grau de 
balneabilidade 
impacta diretamente a 
atividade turística. 
Poluição química 
pode impactar áreas 
costeiras de pesca. 

Geomorfologia 
costeira condiciona 
as atividades 
turísticas, de pesca 
artesanal, 
portuárias e de 
navegação.  

A distribuição de 
representantes da 
ictiofauna é 
condicionada pela 
densidade 
planctônica, com 
impactos sobre a 
pesca. 

Organismos 
bentônicos 
possuem mercados 
consumidores 
(filtradores – ostras 
de mangue) 

A produtividade 
nectônica tem 
impacto direto na 
atividade pesqueira 
e seus 
rendimentos. O 
suprimento de 
pescado impacta o 
turismo 

Atividades 
turísticas diversas 
são realizadas em 
áreas de restinga. 
Vegetação de 
restinga fixa o solo 
reduzindo impactos 
sobre atividades 
costeiras. 

A pesca 
artesanal e o 
turismo são 
realizados 
nestes 
ambientes 

Artes de pesca 
artesanal e 

atividades de 
coleta são 

realizadas nos 
mangues 

Restrição de 
atividades 

econômicas em 
áreas 

especialmente 
protegidas, 

como em UCs e 

Petróleo e gás, 
transporte 
marítimo e 

pesca. 

Turismo, 
navegação, 

portos e pesca. 

 
INTER-RELAÇÕES AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICAS 
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II.5.4.2 Síntese da Qualidade Ambiental 

A Área de Influência do empreendimento abrange às regiões do entorno das 

estruturas (linhas, gasoduto e unidades de produção) descritas no 

empreendimento e a porção territorial e marítima que se estende desde o 

município de Vitória (RJ) até o município de São Francisco de Itabapoana (RJ). 

O ecossistema oceânico da região encontra-se em condições bastante 

preservadas, apresentando forte atividade pesqueira, além de servir de rotas de 

migração de grandes peixes pelágicos e cetáceos, e áreas de reprodução e 

recrutamento de organismos pelágicos e bentônicos.  

Os municípios da Área de Influência apresentam grande diversidade de 

sistemas costeiros incluindo estuários, baías, praias, costões rochosos, restingas 

e lagoas costeiras que, quando alterados por distúrbios naturais ou antrópicos, 

causam prejuízo à biodiversidade, às funções que desempenham no ambiente e 

aos seus diversos usos. Dentre as atividades socioeconômicas mais relevantes 

destacam-se a pesca industrial e artesanal, o turismo e atividades industriais. 

Os problemas que mais afetam os ecossistemas da região estão 

relacionados à poluição crônica do descarte de efluentes urbanos, à ocupação 

desordenada da linha de costa e às atividades portuárias ao longo dos estado do 

Espírito Santo. 

No sul estado do Espírito Santo os setores mais dinâmicos da economia dos 

municípios localizados na área de influência do empreendimento são o terciário e 

secundário, embora a atividade pesqueira mantenha sua expressividade em 

vários municípios, envolvendo um número significativo de trabalhadores da pesca.  

O padrão de desenvolvimento varia entre os municípios analisados. Os 

municípios de Anchieta e Guarapari se destacam do ponto de vista econômico e 

social. Anchieta mantém expressividade no turismo, na pesca e na atividade 

agropecuária, porém, o desempenho de sua economia está fortemente vinculado 

à indústria de transformação. O município possui uma das maiores indústrias 

localizadas no estado, a Samarco Mineração S.A, produtora de “pellets” de 

minério de ferro. O Porto de Ubu, localizado em Anchieta, compõe o complexo 

portuário do Espírito Santo, que é responsável, em grande medida, pelo 

desenvolvimento estadual, sendo um forte fator de atração de investimentos. 
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Guarapari, ícone do turismo do sul do Espírito Santo, apresenta forte contribuição 

das atividades pesqueira e agrícola, assim como da indústria da construção civil e 

da atividade imobiliária. Ambas vinculadas ao dinamismo da atividade turística 

neste município. Em Itapemirim destaca-se a atuação da empresa “Atum do 

Brasil”, que é uma das maiores empresas de exportação do Brasil. 

A agropecuária é representativa em alguns municípios, o que ainda detém 

parte significativa da população no meio rural. No extremo sul prevalece a 

tradicional atividade canavieira, especialmente nos municípios de Presidente 

Kennedy, Itapemirim e de Marataízes, mantida pela antiga usina sucro-alcooleira 

“Paineiras”, instalada em Itapemirim.  

Os municípios de Vila Velha e Vitória têm sua dinâmica de crescimento 

baseada nas atividades do setor terciário, com elevado grau de inter-relação com 

as atividades industriais e portuárias.  

A atividade pesqueira tem elevada dimensão cultural e representa a principal 

fonte de renda das famílias de pescadores, que se constituem num expressivo 

contingente de população residente na faixa costeira, principalmente nas sedes 

municipais. Os pescadores se organizam através de suas colônias e de várias 

associações.  

O turismo apresenta-se, na atualidade, como um dos maiores ingressos de 

renda dos municípios litorâneos, muito embora seu desempenho seja sazonal, 

apresentando reduzido nível de atividade na baixa estação. Esta característica 

sazonal desencadeia problemas de ordem econômica e social para os municípios 

durante o período de desaquecimento.  

  

 

II.5.4.3 Sensibilidade Ambiental 

A partir da síntese do Diagnóstico Ambiental e da Análise Integrada dos 

aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos é possível realizar uma 

avaliação/análise de Sensibilidade Ambiental na tentativa de avaliar a qualidade 

ambiental da região de interesse. 

A Sensibilidade Ambiental corresponde às características intrínsecas do 

ambiente que tornam necessária sua preservação e/ou conservação. A 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental 

II.5 
Pág. 

21 /31 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

determinação da sensibilidade normalmente se dá a partir da combinação de 

fatores como geomorfologia, flora e fauna, qualidade da água e atividades 

humanas. 

A definição da sensibilidade ambiental de uma área produz um estado de 

referência ambiental que pode ser prontamente utilizado para um planejamento 

de contingência e permite, ainda, uma atualização regular quando da ocorrência 

de novos elementos ou mudanças no cenário ambiental. Sendo assim, a análise 

da sensibilidade ambiental, além de contribuir para o entendimento da situação 

atual da área de influência dos empreendimentos, servirá de subsídio para a 

avaliação dos impactos gerados por eventos de derramamento acidental, bem 

como para a análise dos riscos ambientais associados.  

As Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de 

Sensibilidade Ambiental para Derrames de Óleo, produzidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente (2002), foram utilizadas com fins de classificar a sensibilidade 

litorânea de acordo com características geomorfológicas, de sensibilidade a 

derramamentos de óleo e condições de limpeza e remoção. A Sensibilidade 

Ambiental mapeada buscou identificar, não somente aspectos isolados, mas a 

prevalência de sua ocorrência ao longo da costa da Bacia de Campos, através 

das seguintes categorias:  

 

• Sensibilidade Alta (A) – Regiões com ecossistemas de grande 

relevância ambiental, caracterizados por intensa atividade 

socioeconômica (desenvolvimento urbano, facilidades recreacionais, 

atividades extrativistas, patrimônio cultural/arqueológico, áreas de 

manejo), com áreas de reprodução e alimentação, e zona costeira 

composta por manguezais, lagoas e costões rochosos a planícies de 

maré protegida. 

• Sensibilidade Média (M) – Regiões com ecossistemas de moderada 

relevância ambiental, caracterizados também por moderados usos 

humanos, sem áreas de reprodução e alimentação, e zona costeira 

composta por praias a planícies de maré expostas. 
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• Sensibilidade Baixa (B) – Regiões com ecossistemas de baixa 

relevância ambiental, de usos humanos incipientes, sem áreas de 

reprodução e alimentação, e zona costeira composta por costões 

rochosos, estruturas artificiais e/ou plataformas rochosas expostas. 

 

Os Índices de Sensibilidade do Litoral – ISL - podem ser inicialmente 

entendidos, como a caracterização geomorfológica da linha de costa, no que se 

refere a sua interação com uma possível contaminação por vazamento de 

petróleo e seus derivados.  

Os vazamentos de óleo, quando atingem a linha de costa, produzem 

aspectos que deflagram impactos ambientais atingindo, de maneira quase sempre 

severa, os meios físico, biótico e antrópico, comprometendo seriamente diversos 

sistemas ambientais há muito estabelecidos. Mais especificamente, esse 

comprometimento, via de regra, abrange não só a integridade da paisagem 

natural como também as atividades econômicas (os investimentos realizados pela 

sociedade) e o sustento das comunidades humanas locais. A quebra de 

processos ecológicos, a extinção e asfixia de habitats e organismos somam-se 

aos prejuízos financeiros advindos da suspensão repentina das atividades 

econômicas e da perda de equipamentos. Os diferentes compartimentos 

geomorfológicos da costa determinam o tempo de residência dos agentes 

contaminantes, contribuindo para o agravamento do cenário da poluição e suas 

consequências (Alcântara & Santos, 2004). 

De acordo com MMA (2002), coube ao Ministério do Meio Ambiente a 

responsabilidade, através da Lei Nº 9.966, de 28 de abril de 2000, a identificação, 

localização e definição dos limites das áreas ecologicamente sensíveis com 

relação à poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas 

ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Desta forma, a Secretaria de 

Qualidade Ambiental (SQA/MMA) preparou as Especificações e Normas Técnicas 

para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de 

Óleo na zona costeira e marinha, trabalho realizado em conjunto com o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

responsável direto pelo controle ambiental e pelo licenciamento das atividades da 
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indústria do petróleo, e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador do 

setor petrolífero. 

Dessa forma, as Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de 

Óleo (Cartas SAO) constituem ferramentas essenciais e fonte primária de 

informações para o planejamento de contingência e para a implementação de 

ações de resposta a incidentes de poluição por óleo, permitindo identificar os 

ambientes com prioridade de proteção e as eventuais áreas de sacrifício, 

possibilitando o correto direcionamento dos recursos disponíveis e a mobilização 

adequada das equipes de contenção e limpeza. 

As Cartas SAO incluem três tipos de informações principais: sensibilidade 

dos ecossistemas costeiros, recursos biológicos e usos humanos dos espaços, e 

recursos (atividades socioeconômicas). 

A sensibilidade da linha de costa classifica as seções do litoral em hábitats, 

de acordo com suas características geomorfológicas, sensibilidade a 

derramamentos de óleo, persistência natural de óleo e condições de 

limpeza/remoção. A classificação é baseada em um entendimento completo do 

ambiente costeiro, incluindo as relações entre os processos físicos e o substrato, 

que produzem tipos específicos de linhas de costa e permitem prever padrões de 

comportamento do óleo derramado e de transporte de sedimentos. Essa 

classificação, no entanto, está condicionada à escala do mapa que será 

representada e ao uso pretendido da sua elaboração. Nos estudos relacionados 

ao licenciamento ambiental em ambiente costeiro, as escalas das representações 

cartográficas figuram em torno de 1:400.000, possibilitando a representação de 

uma área que englobe todas as trajetórias que a mancha de óleo possa seguir 

(MMA, 2002).  

Os recursos biológicos nas Cartas SAO incluem plantas e animais sensíveis 

ao óleo, com informação em nível de espécie. Atenção especial é conferida as 

áreas onde ocorrem concentrações de espécies sensíveis ao óleo, como áreas de 

alimentação, reprodução, berçários, hábitats de nidificação e áreas de 

trânsito/rotas de migração. As cartas SAO dedicam atenção especial às espécies 

protegidas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção.  
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As cartas de sensibilidade também identificam os usos humanos dos 

recursos (atividades socioeconômicas) que possam vir a ser prejudicados por 

derramamentos de óleo ou afetados pelas ações de resposta. Estes usos 

humanos de recursos incluem: áreas de recreio e de lazer no litoral (exemplos: 

praias e “campings”); áreas de pesca e maricultura; áreas sob gerenciamento 

especial (exemplos: unidades de conservação e áreas militares); aqüíferos (fontes 

e lençóis freáticos) e sítios históricos e culturais.  

O Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) (MMA, 2002) é composto por uma 

escala de valores variando de 1 a 10, que expressam a sensibilidade da costa ao 

impacto causado pelo óleo. O esquema de hierarquização do ISL é definido pelos 

seguintes fatores: 

− tipo de substrato; 

− exposição relativa a ondas e energia de maré; 

− produtividade e sensibilidade biológica; 

− declividade da costa; 

− facilidade para limpeza, entre outros. 

 

Através de imagens de satélite IRS datadas de agosto de 2010, e com o 

auxílio das imagens de alta resolução espacial do programa Google Earth, foi 

possível a caracterização da geomorfologia de toda a costa, de acordo com os 

critérios estabelecidos nas especificações e normas técnicas para elaboração de 

cartas SAO para a escala de caráter regional do mapeamento (1:300.000). 

A área mapeada correspondeu à porção da costa brasileira que vai do 

município de Vitória, no estado do Espírito Santo, até São Sebastião, no estado 

de São Paulo. Este intervalo do litoral foi obtido através da simulação de deriva de 

mancha de óleo, por meio de modelagem matemática computacional 

(apresentado no Cap.II.6.1 do presente estudo). O modelo adotado permitiu a 

identificação de alguns cenários, entre eles o de pior caso para o volume, 

probabilidade e tempo da migração do óleo vazado até a linha de costa. 

Ainda nesse sentido, considerando a necessidade de categorizar as 

sensibilidades ambientais, de forma que estas também pudessem refletir o caráter 

de intensidade, foram criados três níveis de sensibilidade, de acordo com a escala 
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descrita em MMA (2004), tendo como referência a metodologia da NOAA. A 

Tabela II.5.4.3-1 apresenta os critérios de sensibilidade utilizados no presente 

estudo. 

 
Tabela II.5.4.3-1: Índices de Sensibilidade do Litoral – ISL 
 
Categoria ISL Tipos de Costa 

Baixa 

1 
 • Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos 

• Falésias em rochas sedimentares expostas 
• Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais) expostas 

2 

 • Costões rochosos lisos, de declividade média, expostos 
• Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou 

plataforma de abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado, 
etc.) 

3 

 • Praias dissipativas de areia média e fina expostas. 
• Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de 

ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas 
tipo long beach) 

• Escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras e 
Tabuleiros Litorâneos) expostos 

• Campos de dunas expostas 
Categoria ISL Tipos de Costa 

Média 

4 
 • Praias de areia grossa 

• Praias intermediárias de areia fina a média expostas 
• Praias de areia fina a média abrigadas 

5 

 • Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais 
• Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de 

vegetação 
• Recifes areníticos em franja 

6 

 • Praias de cascalho (seixos e calhaus) 
• Costa de detritos calcários 
• Depósito de tálus 
• Enrocamentos (rip-rap, guia corrente, quebra-mar) expostos 
• Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas 

(disformes e porosas) 
Categoria ISL Tipos de Costa 

Alta 

7  • Planície de maré exposta 
• Terraço de baixa-mar 

8 

 • Escarpa / encosta lisa, abrigada 
• Escarpa / encosta não lisa, abrigada 
• Escarpas e taludes íngremes de areia abrigados 
• Enroncamentos (rip-rap, guia corrente, quebra-mar) abrigados 

9 

 • Planície de maré arenosa / lamosa abrigada e outras áreas úmidas 
costeiras não vegetadas 

• Terraço de baixa-mar lamoso 
• Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais 

10 

 • Deltas e barras de rio vegetadas 
• Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas 
• Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio 

salobro ou salgado; apicum 
• Marismas 
• Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários) 
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Através do Sistema de Informação Geográfico ARCGIS 10.0, foi obtida a 

quantificação em frequência das ocorrências de feições costeiras nos trechos do 

litoral mapeado. O resultado obtido (Tabela II.5.4.3-2) mostra que 61,44% da área 

costeira encontra-se na categoria de Baixa sensibilidade, 27,58% na categoria 

Média e aproximadamente 11% na categoria Alta sensibilidade.  

 
Tabela II.5.4.3-2: Resultados obtidos no Mapeamento dos Índices de 

Sensibilidade Costeira. 
Categoria ISL Porcentagem de 

Ocorrência 

Baixa 
1  21,29 
2  26,08 
3  14,07 

Média 
4  27,05 
5  0,45 
6  0,08 

Alta 

7  0,12 
8  0,12 
9  3,28 
10  7,47 

 
 

A análise de sensibilidade e vulnerabilidade foi consolidada nos Mapas de 

Sensibilidade e Vulnerabilidade Ambiental (Anexo II.5.4 - Mapas II.5.4-1 a II.5.4-

4), que procuram identificar os pontos críticos das Áreas de Influência do 

ambiente onde está localizado os empreendimentos O texto referente a esta 

análise é apresentado no capitulo II.9 – Plano de Emergência Individual (PEI). 

 

 

II.5.4.4 Tendências Evolutivas da Área de Influência 

O prognóstico para a efetivação das atividades de Ampliação dos Projetos 

de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias na Bacia de Campos, não difere do prognóstico dos demais 

empreendimentos de grande porte localizados mais ao sul na Bacia de Campos. 

Esta observação se aplica tanto aos meios físicos e bióticos, quanto ao meio 

socioeconômico diagnosticado.  

A similaridade existente é decorrente dos vários aspectos comuns a todos 

estes empreendimentos, como os sistemas de armazenamento e escoamento, 
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tipos de efluentes gerados, qualificação da mão-de-obra, forma de suprimento da 

unidade, riscos potenciais de acidentes, além do que, todos se encontram em 

áreas com condições meteo-oceanográficas e biológicas similares. Acrescenta-se 

ainda o fato de que estes empreendimentos acarretam para o meio 

socioeconômico os mesmos tipos de ofertas, pressões e demandas, bem como a 

geração de royalties e tributos.  

 

 

CENÁRIO PRESENÇA DA ATIVIDADE 

 

Meios Físico e Biótico 

Considerando a menor distância da costa (80 km) e a profundidade de 1.200 

a 1.550 metros, a presença física das unidades de produção não deverá provocar 

efeito significativo no padrão de circulação superficial das águas locais nem no 

comportamento dos sólidos em suspensão de forma permanente. 

A qualidade da água e do sedimento na região de entorno das unidades de 

produção poderá sofrer modificações temporárias decorrentes dos descartes de 

efluentes na zona adjacente às mesmas. Os principais descartes esperados 

correspondem à água de produção e aqueles gerados no sistema de tratamento 

de esgoto, pela unidade removedora de sulfatos e pelo sistema de resfriamento, 

bem como os restos alimentares triturados. As modificações esperadas no 

ambiente pelágico devem se restringir ao entorno das unidades, visto que as 

condições hidrológicas e meteorológicas propiciam uma rápida diluição dos 

efluentes e degradação dos resíduos.  
Além de atuar como um recife artificial temporário para a fauna incrustante, a 

presença das unidades de produção (FPSO) se somarão ao efeito combinado das 

outras unidades previstas, no sentido de atrair comunidades de peixes para o seu 

entorno em busca de alimento e refúgio. Este efeito será mais claramente 

observado no caso de peixes pelágicos, atraídos por alimento, sombra e refúgio 

na porção submersa das unidades. 

O aumento da atratividade das áreas de exploração em função do seu 

potencial aumentado de atração de cardumes poderá intensificar as interações 

com as atividades de pesca.  



Pág. 
28 / 31 

Diagnóstico Ambiental 
II.5 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

Esperam-se impactos pontuais para a qualidade do sedimento assim como 

para a comunidade bentônica, principalmente nas etapas de implantação e 

desativação, provocando alterações locais nas feições do sedimento e na 

estrutura biótica de fundo. Essas alterações serão decorrentes do sistema de 

fundeio por ancoragem (fixação das âncoras) e demais instalações submarinas. 

Considerando que a probabilidade de ocorrência de acidentes com 

derramamento de óleo é inerente às atividades de produção de óleo e gás, pode-

se afirmar que a presença destes novos empreendimentos incrementará o 

potencial de risco de poluição acidental na região norte da Bacia de Campos onde 

existe uma grande diversidade de ecossistemas costeiros com elevada 

importância para a conservação, para a pesca e para o turismo. 

Os danos causados por um acidente com derramamento de óleo poderá 

causar danos ambientais variáveis na região oceânica e costeira, dependendo do 

volume de óleo derramado, das características químicas do mesmo, e das 

condições meteo-oceanográficas dominantes na região no momento da sua 

ocorrência, assim como da capacidade e rapidez no controle e mitigação de 

impactos no caso de um acidente desta natureza.   

 

Meio Socioeconômico 

 A entrada em operação de novos empreendimentos de produção de 

petróleo causará um incremento futuro dos royalties e tributos a serem recebidos 

pelos municípios, gerando uma oportunidade positiva para a melhoria da 

qualidade de vida das populações da área de influência do empreendimento, 

melhoria esta condicionada a aplicação pública dos recursos obtidos. Os 

incrementos das receitas municipais proporcionados pela ampliação da produção 

irão afetar a todos, ao proporcionar mais recursos que, se aplicados de forma 

adequada, poderão gerar desenvolvimento para as comunidades locais. Serão 

consequências positivas do empreendimento se estes recursos forem aplicados 

em educação, saúde, saneamento básico, infra-estrutura e conservação 

ambiental. 

Na região costeira, adjacente ao empreendimento, o desenvolvimento das 

atividades petrolíferas, iniciado nas duas últimas décadas, implicou em 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Diagnóstico Ambiental 

II.5 
Pág. 

29 /31 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

transformações econômicas que independentemente da implantação dos novos 

empreendimentos, são de caráter irreversível. As oportunidades geradas, 

sobretudo com a geração de postos de trabalho, levaram ao crescimento 

populacional e ao desenvolvimento econômico dos municípios da costa capixaba 

e do norte fluminense.   

O impacto ambiental provocado pelo aumento da concentração de 

população em alguns pontos do espaço geográfico é muito grande. A 

concentração da população implica muitas vezes na degradação dos serviços 

públicos, que possuem grande relação com as questões ambientais, tais como 

geração de lixo urbano além da capacidade de coleta e destinação adequada, 

deficiência no abastecimento de água e tratamento adequado dos efluentes 

domésticos. O crescimento dessas cidades acontece sem se levar em conta um 

planejamento urbano que garanta o acesso da população a serviços básicos e a 

proteção de áreas de preservação permanente, como restingas, manguezais, 

encostas e margens de rios e lagoas. 

Considerando a rotina normal de operação do empreendimento, não se 

esperam efeitos sobre a atividade turística na zona costeira, devido ao seu 

afastamento em relação ao litoral, uma vez que as atividades serão desenvolvidas 

em águas profundas. 

Outro aspecto diz respeito a inserção de novas áreas de exclusão da pesca 

que ocorrem na proximidade das áreas onde as instalações industriais de 

extração estão localizadas e, também, nas rotas das embarcações de suporte 

logístico da atividade. As restrições dizem respeito tanto ao exercício da pesca 

em si, bem como a trafegabilidade das embarcações que, em certos casos, por 

questões de segurança terão que ter suas rotas alteradas.  

A hipótese de ocorrência de eventos acidentais, dos quais decorram 

vazamentos de óleo também não pode ser descartada, e nos casos mais graves 

poderá atingir a costa com sérias implicações nas atividades econômicas dos 

municípios que dependem do ecossistema costeiro, destacando-se as atividades 

de pesca e turismo.  
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CENÁRIO AUSÊNCIA DA ATIVIDADE 

 

Meios Físico e Biótico  

Na ausência do empreendimento a qualidade ambiental apresentaria 

características similares às descritas no Diagnóstico Ambiental e na Síntese da 

Qualidade Ambiental deste estudo, que retratam as condições ambientais atuais 

da área. Na região oceânica, nas imediações dos empreendimentos, sem a 

presença de novas estruturas físicas das unidades, seus sistemas de escoamento 

e dos descartes de efluentes e resíduos previstos, os parâmetros de qualidade da 

água e os biológicos manteriam as mesmas características esperadas para a 

região de interesse. Ou seja, não se espera alterações significativas do quadro 

físico e biológico atual.  

As características oligotróficas do sistema oceânico, e a dinâmica usual e 

conhecida das comunidades planctônicas, nectônicas e bentônicas seriam 

mantidas na área do Parque das Baleias, sem maiores atrativos para cardumes 

pelágicos.  

A implantação das unidades de produção FPSO P-58 e FPSO Genérico não 

acarretará em mudanças significativas no cenário evolutivo da região, 

considerando a atual expansão urbana e o conseqüente efeito sobre seus 

ecossistemas. 

A ausência da atividade diminui a probabilidade dos impactos acidentais 

relacionados ao derramamento de óleo que poderiam comprometer a qualidade 

das águas e dos ecossistemas aquáticos.  

 

Meio Socioeconômico  

Por se tratar de uma região com grande vocação turística, o quadro de 

tendências para a região, sem o empreendimento, apresenta-se com a 

manutenção dos investimentos voltados para esta atividade, que representa uma 

importante fonte de receitas, bem como uma significativa fonte de geração de 

postos de serviços.  

A ausência do empreendimento também deverá considerar os impactos 

positivos da atividade que se refletem tanto a nível local como regional. Isso diz 
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respeito em grande parte a arrecadação de cada município conferida pela 

geração dos Royalties do Petróleo. Por definição esse incremento de receita 

ocorre para minimizar os impactos negativos diretos causados pela atividade de 

extração, porém, sua arrecadação impulsiona a economia local e possibilita a 

administração municipal uma melhoria na qualidade dos serviços que oferta. 

Também possibilita investimentos em infraestrutura que dinamizam outras áreas 

correlatas como a geração de pólos industriais, turismo e educação, voltados para 

indústria de ponta e a gestação de projetos que venham a garantir futuramente a 

geração de renda e ofertas de empregos, quando a produção de petróleo entrar 

em declínio ou for terminada.  

Na AI, as atividades pesqueiras, principalmente às desenvolvidas em alto 

mar, passaram a sofrer algumas restrições de atuação de suas pescarias, 

decorrentes da instalação de unidades de exploração e produção de petróleo e 

suas respectivas áreas de segurança (exclusão à navegação) em áreas 

anteriormente livres para a pesca. Tal cenário tem provocado tensões entre a 

comunidade pesqueira e a indústria de petróleo offshore. Neste contexto, a 

ausência dos empreendimentos não alterará as atuais áreas de restrição e a 

atividade pesqueira continuará a ser realizada normalmente, tendo como base a 

pesca artesanal.  

Na ausência dos empreendimentos diminuiriam os impactos relacionados ao 

derramamento de óleo e as consequências para a comunidade pesqueira e 

turismo.  
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II.6 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
Visando atender ao Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/10 

esta seção apresenta uma avaliação dos impactos ambientais decorrentes da 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área 

Denominada Parque das Baleias, Bacia de Campos. Esta avaliação tem como 

base a Matriz de Impacto produzida no EIA do Desenvolvimento Integrado da 

Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e no Campo 

Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008). 

A identificação e avaliação de impactos ambientais foi elaborada a partir 

das informações contidas na seção de Caracterização da Atividade (Cap.II.2), 

bem como no Diagnóstico Ambiental (Cap.II.5) de cada um dos diferentes meios 

analisados, a saber: meios físico, biótico e o socioeconômico. 

 

II.6.1 Modelagem da dispersão de óleo e efluentes 

As modelagens numéricas de transporte e dispersão de óleo foram 

realizadas a partir do FPSO P-58, integrante do Projeto de Desenvolvimento 

Integrado da Produção e do Norte do Parque das Baleias e a partir do FPSO 

Genérico integrante do Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul 

Pós-sal. 

Para a análise da diluição e dispersão da pluma de água de produção e do 

efluente proveniente de uma Unidade Removedora de Sulfato – URS foram 

utilizadas as modelagens realizadas para o FPSO P-58, situado no Campo de 

Jubarte. As informações referentes ao Projeto de Desenvolvimento da Produção 

de Baleia Azul - Pós-sal serão apresentadas em estudo para LI e LO especifico 

deste empreendimento. 

Ressalta-se que nestas modelagens foram considerados os cenários de 

pior caso decorrentes de derrames acidentais dos empreendimentos em questão 

e das vazões máximas dos efluentes citados.  
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II.6.1.1 Modelagem da dispersão de óleo 
O estudo de modelagem da dispersão de óleo foi realizado pela empresa 

EKMAN DO BRASIL e encontra-se apresentado no Anexo II.6-1 deste 

documento. 

Os cenários foram separados entre os dois pontos de vazamento (FPSO P-

58 e FPSO Genérico), em duas estações sazonais (verão e inverno) e em três 

volumes (8 m3, 200 m3 e Pior Caso).  Como volume de Pior Caso foi considerado 

o afundamento das Unidades com o derramamento da soma das capacidades 

máximas de todos os tanques de estocagem e tubulações a bordo das mesmas. 

No FPSO P-58, o volume de Pior Caso foi de 320.242m3 e no FPSO 

Genérico este volume foi de 66.614m3.   

 

II.6.1.2 Modelagem de água produzida e do efluente da Unidade Removedora 

de Sulfato - FPSO P-58  

Os estudos de modelagem da água de produção e do efluente da Unidade 

Removedora de Sulfato – URS do FPSO P-58 foram realizados pela empresa 

PROOCEANO e encontram-se apresentado no Anexo II.6-2 e II.6-3 deste 

documento. 

Os cenários modelados consideraram as vazões de 43.000 m3/dia para 

água produzida e de 19.000m3/dia para o efluente da URS 

 

II.6.2 Metodologia de Identificação e Avaliação de Impactos 

Nesta seção está sendo considerada uma série de atividades a serem 

desenvolvidas nas etapas de Planejamento, Instalação, Operação e 

Desmobilização, incluindo potenciais eventos acidentais. 

Seguindo a metodologia utilizada no EIA Desenvolvimento Integrado da 

Produção e Escoamento na Área Denominada Parque das Baleias e no Campo 

Catuá (PETROBRAS/Analyticalsolutions, 2008), foram identificados e analisados 

os impactos adicionais decorrentes da implantação das unidades de produção 

FPSO P-58 e FPSO Genérico.  

A avaliação qualitativa dos impactos seguiu os critérios adotados no EIA 

que são descritos a seguir. 
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Qualificação 

• Positivo: quando o impacto traduz uma melhoria de qualidade de um fator 

ou parâmetro ambiental. 

• Negativo: quando o impacto traduz danos à qualidade de um fator ou 

parâmetro ambiental. 

Relação Causa / Efeito (Incidência) 

• Direto: quando o impacto é decorrente de uma simples relação de causa e 

efeito. 

• Indireto: quando o impacto é decorrente de uma reação secundária em 

relação à ação, ou quando é parte de uma cadeia de reações. 

Abrangência Espacial 

• Local: impactos cujos efeitos se fazem sentir apenas nas imediações ou no 

próprio sítio onde se dá a ação. 

• Regional: impactos cujos efeitos se fazem sentir além das imediações do 

sítio onde se dá a ação. 

• Estratégico: impactos cujos efeitos têm interesse coletivo ou se fazem 

sentir em nível nacional. 

Duração 

• Cíclicos: impactos cujos efeitos se manifestam em intervalos de tempo 

determinados. 

• Temporários: impactos cujos efeitos têm duração limitada. 

• Permanentes: quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam 

de se manifestar num horizonte de tempo conhecido. 

Reversibilidade 

• Reversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro ambiental afetado, 

uma vez cessada a ação, retorna às suas condições originais, com ou sem 

a adoção de medidas de controle. 

• Irreversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro ambiental afetado, 

uma vez cessada a ação, não retorna às suas condições originais. 

Temporalidade 

• Imediata: quando o impacto se dá no instante da ação causadora. 

• Médio prazo: quando o impacto ocorre após o término da ação causadora. 
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• Longo prazo: quando o impacto se dá em um intervalo de tempo 

consideravelmente afastado do instante imediato da ação causadora. 

Magnitude 

• Magnitude baixa: quando é inserida no compartimento uma pequena 

quantidade de substâncias, sem que este possa ser detectado ou quando o 

impacto afeta alguns indivíduos sem modificar a estrutura ou a dinâmica do 

grupo ou setor em questão. 

• Magnitude média: quando a quantidade de substância é tal, que causa a 

contaminação do meio. No meio biótico, quando ocorre a morte de 

indivíduos sem comprometer a estrutura das comunidades. No meio 

socioeconômico, quando o impacto é capaz de afetar parcialmente a 

estrutura ou a dinâmica do grupo social ou setor econômico em questão. 

• Magnitude alta: quando ocorre tal comprometimento do meio pelas 

quantidades inseridas, que este passa a ser considerado como poluído. No 

meio biótico, quando ocorre a morte dos indivíduos e compromete toda 

estrutura da comunidade a que pertence (ex.: reprodução e alimentação). 

No meio socioeconômico, quando o impacto é capaz de afetar 

profundamente a estrutura ou a dinâmica do grupo social ou setor 

econômico em questão. 

Significância 

Para classificar os impactos com relação com relação ao grau de 

importância (significância) foram considerados principalmente os atributos de 

abrangência e magnitude e sua repercussão sobre os componentes sócio-

ambientais afetados. Desta forma os impactos são agrupados em significativo 

quando os efeitos são de média ou alta magnitude com abrangência regional ou 

estratégica e pouco significativo quando a abrangência é local e a magnitude 

baixa.  
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 II.6.3 Descrição dos Impactos 
Os impactos identificados não diferem dos descritos no EIA (2008) para as 

Unidades de Produção tipo FPSO. Entretanto, em função da introdução de duas 

novas UEP (FPSO P-58 e FPSO Genérico), os impactos são acrescentados em 

uma nova localidade, com efeitos aditivos aos anteriormente definidos. Contudo, a 

inserção de duas novas UEP na área do Parque das Baleias não irá gerar uma 

modificação no quadro geral.  

Durante a elaboração do estudo foram verificadas interferências tanto 

negativas como positivas nas fases deste empreendimento, as quais refletiram 

nas características da água, do ar e do sedimento, na comunidade biótica e em 

aspectos socioeconômicos. 

Ao todo, foram identificados 38 impactos ambientais sendo que 02 são 

exclusivos da fase de implantação e desativação do empreendimento, 17 são 

exclusivos da fase de operação das FPSOs e 05 estão relacionados à eventos 

acidentais.  

A grande maioria dos impactos foi identificada para o Meio Socioeconômico 

seguido do Meio Biótico e Meio Físico. A distribuição dos impactos em cada 

compartimento ambiental está representada na Figura II.6.3-1. 

 
Figura II.6.3-1: Distribuição dos impactos em cada compartimento ambiental. 

 
Quanto a qualificação dos mesmos, 74% dos impactos foram qualificados 

como negativos, sendo que destes, 43% estão relacionados ao Meio 
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Socioeconômico. Dos positivos, todos estão vinculados ao Meio socioeconômico. 

Os impactos que apresentam ambigüidade nesta classificação representam 11% 

do total dos impactos. A Figura II.6.3-2 apresenta a distribuição dos impactos 

positivos e negativos em cada compartimento ambiental. 

 

 

 

 
Figura II.6.3-2: Distribuição dos impactos positivos e negativos em cada compartimento 
ambiental. 

 

Os impactos de incidência direta representam 76%. A maior parte dos 

impactos de abrangência regional ou estratégica está relacionada ao Meio 

Socioeconômico.  

Os impactos de duração temporária representam 89%. As exceções são o 

Fortalecimento da Indústria Petrolífera e Naval, que pode ser um impacto de 

caráter permanente ou temporário, a Geração de Problemas de Saúde 

Ocupacional que, dependendo da natureza deste, também pode ser temporário 

ou permanente e os impactos acidentais que apresentam ambigüidade nesta 

classificação dependendo da gravidade do dano ambiental. 

Nessa análise percebemos que a maioria dos impactos (82%) são 

reversíveis, ou seja, assim que cessada a sua ação, retorna às suas condições 

originais, com ou sem a adoção de medidas de controle. Aqueles que podem ser 
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tanto reversível quanto irreversível representam 18%. Dos impactos negativos 

relacionados ao Meio Físico e Meio Biótico, 75% são temporários e reversíveis.    

A grande maioria dos impactos (68%) é de ocorrência imediata, ou seja, 

quando o impacto se dá no instante da ação causadora. Os impactos cuja 

ocorrência pode variar de imediata à longo prazo estão relacionados aos Meios  

Socioeconômico e Biótico.  

Com relação a intensidade das alterações observa-se que dentre os 28 

impactos qualificados como negativos, 75% desses apresentam de baixa a média 

magnitude e 50% foram avaliados como pouco significativos. Os impactos 

negativos de média magnitude estão relacionados à sensibilidade da biota 

marinha ou fatores de relevante interesse econômico como geração de 

expectativas, pressão sobre a infraestrutura social e urbana, pressão sobre a 

malha rodoviária do Espírito Santo e interferência na atividade pesqueira devido 

ao estabelecimento de uma zona de segurança.  

Todos os impactos negativos de alta magnitude estão relacionados ao 

evento acidental de derramamento de todo o inventário de óleo dos FPSOs. 

 

MEIO FÍSICO 
 
ETAPA DE INSTALAÇÃO  

 
Aspecto: ANCORAGEM DO FPSO DE CADA EMPREENDIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS SUBMARINAS  

 
Impacto 1:  Alteração das características do sedimento do fundo oceânico. 

O sistema de posicionamento das unidades de produção (FPSO) envolve 

lançamento e cravação de um sistema de ancoragem no solo marinho e gera um 

revolvimento do sedimento de fundo desestruturando-o na área de ancoragem. 

O impacto ambiental causado pelo sistema de ancoragem das estruturas 

restringe-se ao momento de implantação do ponto fixo de fundo. Esta operação 

irá gerar um revolvimento do sedimento de fundo, sendo este sedimento 

constituído por lama, conforme visto no Mapa II.5.2-1 apresentado no Diagnóstico 
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Ambiental. O revolvimento de sedimentos formará na coluna d’água uma pluma 

de material em suspensão, cuja deposição dependerá da velocidade e direção da 

corrente no fundo. 

A modificação da textura e granulometria ocasionada pelo revolvimento do 

sedimento foi considerada um impacto negativo, direto e local.  
O impacto de ressuspensão dos sedimentos ocorrerá por pouco tempo no 

meio marinho, sendo, portanto um impacto de caráter temporário, que se 

manifesta de forma imediata após a ação que o desencadeia. 

Considerando-se que ocorrerá uma nova sedimentação das partículas em 

suspensão após o término desta atividade, este impacto pode ser classificado 

como reversível. 
Este impacto terá um volume de sedimentos ressuspensos de pequena 

quantidade, bem como uma área de influência relativamente pequena em relação 

à área total do Parque das Baleias, sendo entendido como um impacto de baixa 

magnitude e pouco significativo.  

 
 
Aspecto: MOVIMENTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE APOIO 

 
Impacto 1: Alteração da qualidade do ar. 

As emissões gasosas serão provenientes de diversas fontes de combustão 

das embarcações de apoio envolvidas em atividades de implantação e operação. 

Os principais poluentes atmosféricos a serem emitidos serão os óxidos de 

nitrogênio (NOx) e de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2), material particulado (MP) e hidrocarbonetos totais de petróleo 

(THP). 

Este impacto foi considerado como negativo, direto, imediato e regional, 
pois a presença dos empreendimentos em áreas de fácil dispersão dos gases 

emitidos amplia o raio de impacto destas emissões. O impacto também foi 

considerado como reversível, uma vez que cessada as atividades cessam as 

fontes de emissão; e temporário, visto tratar-se de um impacto que estará 

ocorrendo em decorrência da operação de cada um dos empreendimentos.  
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Considerando o somatório das emissões para o conjunto total dos 

empreendimentos em questão o impacto foi considerado de baixa magnitude e 

pouco significativo uma vez que ocorrerá em uma imensa bacia aérea com 

grande capacidade de dispersão, o que atenua seu efeito.  

Ressalta-se que este impacto também ocorre nas fases de operação e 

desativação dos empreendimentos, sendo sua classificação idêntica para ambas 

as etapas. 

 
Impacto 2: Interferência no ambiente por descarte de efluentes orgânicos 
(esgoto sanitário e resíduos alimentares). 

Durante as atividades a serem desenvolvidas pelas embarcações de apoio 

ocorrerá o descarte de efluentes orgânicos e resíduos alimentares que serão 

descartados no mar.  
Antes de serem descartados no mar, o esgoto sanitário e os restos de 

alimentos serão tratados em sistemas de tratamento específicos, de acordo com 

as normas ambientais estabelecidas.  

O descarte de efluentes orgânicos poderá acarretar um incremento 

momentâneo na concentração de alguns nutrientes na água do mar.  

Esta introdução de matéria orgânica pode ser considerada como um impacto 

negativo, local, direto e imediato sendo também considerado de baixa 
magnitude e pouco significativo. Trata-se de um impacto reversível e 

temporário, pois o ambiente natural retornará às condições anteriores assim que 

cessar a atividade. 

Ressalta-se que este impacto também ocorre nas fases de operação e 

desativação dos empreendimentos, sendo sua classificação idêntica para ambas 

as etapas. 

 
 
ETAPA DE OPERAÇÃO  

 
Aspecto: ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO 
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Impacto 1: Interferência no ambiente pelo descarte de água de produção. 
Inicialmente estima-se que a produção de água para o FPSO P-58 será 

muito baixa, da ordem de poucos m³/dia, devendo atingir, um volume máximo de 

43.000 m3/dia, durante o período de produção. Esta água de produção será 

tratada e descartada na superfície oceânica obedecendo às normas ambientais 

vigentes, em fluxo contínuo, não permanecendo na unidade. 

Visando verificar o comportamento do efluente no meio simulou-se a 

variação da concentração do fluido em relação à distância da fonte a partir do 

descarte em duas profundidades diferentes: caso 1 – descarte efetuado a 11,08 m 

(1 m abaixo do calado mínimo operacional) e; caso 2 - descarte a 21,85 m (1 m 

abaixo do calado máximo operacional). 

Os resultados da modelagem mostraram que não há uma diferença 

significativa da largura da pluma entre as duas profundidades de descarte. Esta 

variação ocorre apenas entre os cenários de verão e inverno. A maior largura é 

obtida para o caso 1 durante cenário de inverno (298,5 m). A maior profundidade 

atingida pela pluma ocorre no caso 2 durante o cenário de inverno (centro de 

massa a 134,2 m de profundidade e base da pluma a 171,1 m).  

Todos os limiares de concentração dos parâmetros de qualidade de água 

foram monitorados com base nos valores emitidos pela CONAMA 357/07 e 

alcançados ainda na fase dinâmica nos dois casos. 

Considerando que os empreendimentos se situam a distâncias maiores 

que 70 km da costa, constata-se o que o efluente permanecerá restrito à região 

oceânica e às áreas que compõem os campos de produção 

O lançamento contínuo da água de produção tem impacto negativo no 

ambiente levando a alterações diretas e imediatas nas características químicas 

naturais do corpo d’água, mas este efeito deverá ser local, uma vez que será 

limitado à área do Parque das Baleias. Cessada a produção de óleo e, 

conseqüentemente, de água de produção, as condições naturais da massa 

d’água serão restabelecidas devido a sua grande capacidade de suporte, o que 

caracteriza este impacto como temporário e reversível, de baixa magnitude e 
pouco significativo. 
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Impacto 2: Interferência no ambiente pelo descarte de efluentes da Unidade 

de Remoção de Sulfatos 

O efluente da URS será descartado no mar a uma vazão de 

aproximadamente 798,8 m3/h (~19.000m3/dia). O descarte será realizado em 

duas profundidades distintas: 11,08 m e 21,85 m. A modelagem da pluma de 

dispersão deste efluente mostra que todos os limiares são atingidos antes dos 12 

m de distância da fonte. Ou seja, no pior caso de diluição (efluente com biocida e 

descarte no inverno) a CENO é atingida após a distância da fonte de 11,8 metros. 

De acordo com os dados apresentados o impacto do efluente da Unidade 

de Remoção de Sulfatos é classificado como negativo devido a alterações 

diretas e imediatas nas características químicas naturais do corpo d’água, mas 

este efeito deverá ser local, uma vez que será limitado à uma pequena distância  

da fonte. Cessada a produção de óleo e, conseqüentemente, do efluente da URS, 

as condições naturais da massa d’água serão restabelecidas devido a sua grande 

capacidade de suporte, o que caracteriza este impacto como temporário e 

reversível, de baixa magnitude e pouco significativo. 
  
Impacto 3: Interferência no ambiente por descarte de efluentes orgânicos 
(esgoto sanitário e resíduos alimentares). 

Durante as atividades a serem desenvolvidas pelas unidades de produção 

(FPSOs) ocorrerá o descarte de efluentes orgânicos e resíduos alimentares que 

serão descartados no mar.  

Antes de ser descartado no mar, o esgoto sanitário será tratado em sistemas 

de tratamento específicos, de acordo com as normas ambientais estabelecidas. 

Os restos de alimentos, tratando-se de matéria orgânica, serão triturados em 

partes menores que 25 mm e lançados no mar, o que facilita a sua degradação.  

Os volumes diários de efluentes sanitários gerados são equivalentes a uma 

população de aproximadamente 110 pessoas embarcadas na unidade, com uma 

taxa de geração de 70 litros/pessoa/dia. Desta forma os volumes esperados são 

de 7,7 m3/dia.  

Os descartes de esgoto sanitário e restos alimentares poderão acarretar um 

incremento momentâneo na concentração de alguns nutrientes na água do mar.  
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Esta introdução de matéria orgânica pode ser considerada como um impacto 

negativo, local, direto e imediato sendo também considerado de baixa 
magnitude e pouco significativo. Trata-se de um impacto reversível e 

temporário, pois o ambiente natural retornará às condições anteriores assim que 

cessar a atividade. 

 

Impacto 4: Interferência no ambiente por descarte de água de resfriamento 

O impacto sobre a qualidade da água foi avaliado como negativo e local, 
restrito ao entorno do ponto de descarte, onde o lançamento contínuo da água de 

resfriamento pode levar à alterações diretas e imediatas nas características 

físico-químicas naturais do corpo receptor. 

Este impacto deverá ser pouco significativo e de baixa magnitude, pois a 

alteração somente ocorrerá em área restrita, não havendo lançamento de 

substâncias químicas no meio. Devido à grande capacidade de suporte do 

oceano e considerando o encerramento do lançamento do efluente quando do 

término da operação, este impacto é caracterizado como temporário e 

reversível. 
 

Impacto 5: Alteração da qualidade do ar. 
As emissões gasosas durante a etapa de operação do empreendimento 

serão provenientes de diversas fontes de combustão nas Unidades de Produção.  

O gás produzido pelo FPSO P-58 terá uma parte consumida internamente 

nos diversos equipamentos da unidade, sendo o excedente exportado para o 

continente através de um gasoduto. 

As emissões características provenientes do funcionamento dos motores e 

turbinas que utilizam como combustível óleo diesel e gás combustível são óxidos 

de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), 

material particulado (MP) e compostos orgânicos totais (TOC).  Estima-se a 

emissão de 541.352 ton CO2 eq/ano nas turbinas e motores.  

O sistema de gás combustível poderá liberar gás natural em reduzidos 

volumes, por ocasião de despressurizações em emergências ou mesmo para 

manutenção. A liberação em operação normal para purga do sistema pode ser 
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considerada irrelevante. Quanto à qualidade, estas emissões se caracterizam por 

serem hidrocarbonetos, cujo componente principal é o metano. 

No Sistema de Flare Fechado o gás produzido no FPSO P-58 será em parte 

consumido internamente, através do sistema de gás combustível e gas lift para os 

poços, enquanto o restante será encaminhado ao continente através de um 

gasoduto. Este sistema tem a finalidade de coletar todos os alívios de segurança 

da planta de processo (todos os gases residuais que sejam liberados de válvulas 

de segurança de sobre-pressão (PSV), válvulas de sangria blowdown valves – 

BDV etc.), conduzindo-os para recuperação através de um sistema de re-

compressão, sendo enviados posteriormente para sucção dos compressores 

principais, sem emissão de fumaça, durante a operação normal. Para situações 

de emergência, ou quando o volume de gás no sitema exceder a capacidade de 

re-compressão do sistema de flare fechado,  um sistema de ignição será acionado 

e o flare queimará todo o gás do processo, o que resultará na emissão, 

principalmente, de CO2, CH4, CO e COV (HCNM), H2S e SOX.  

Para este projeto, o sistema de Flare Fechado possibilitará devido a 

supressão da chama piloto uma redução estimada de emissões em torno de 

28.000 ton CO2 ep/ano. Estima-se que ao longo de 25 anos de operação da FPSO 

P-58 sejam emitidas 79.380 ton CO2 ep/ano em média  

No Sistema de Tratamento o gás produzido no FPSO P-58 será tratado na 

Unidade de Amina para a remoção do CO2 e do H2S presentes no mesmo. Estes 

contaminantes serão separados do gás produzido e ventilados para atmosfera 

numa taxa estimada de 3,21 kg/s, contendo 91,69% de CO2, 0,49% de H2S, 

0,17% de metano e o restante em outros contaminantes. Estima-se a emissão de 

95.112 ton CO2 Eq/ano pelo Sistema de Tratamento de gás. 

Durante o período de comissionamento da UEP (3 meses), após o inicio da 

produção, estima-se que o volume total de gás queimado no flare será de 250 

milhões de m³, resultando na emissão de 803.983 ton CO2 Eq. 

Considerando-se os dados apresentados, este impacto foi classificado, como 

regional, visto que se espera que a alteração da qualidade do ar ultrapasse a 

área do Parque das Baleias, direto, negativo, e imediato visto tratar-se de um 

impacto que estará ocorrendo em decorrência da operação do empreendimento. 
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Os impactos destas emissões, no entanto, são de baixa magnitude e pouco 
significativos em virtude das condições de dispersão atmosféricas normalmente 

reinantes em local de mar aberto. Estudos de simulação para a dispersão de 

gases provenientes de plataformas de produção localizadas na Bacia de Campos 

e Bacia do Espírito Santo em regiões ultra profundas, apresentados no âmbito 

dos Projetos de Controle da Poluição, indicam concentrações ao nível do mar 

inferiores aos padrões de qualidade do ar de referência, contribuindo para isto as 

boas condições médias de ventilação, compatíveis com as características 

offshore da região. 

Quanto à reversibilidade ele é reversível, uma vez que interrompida a fonte 

de emissões, as alterações causadas por estas emissões também serão 

revertidas. Da mesma forma, se o impacto cessa com a desativação da FPSO ele 

é considerado temporário. 
Contribuem para minimização dos impactos destas emissões a manutenção 

preventiva dos equipamentos, de forma a garantir a melhor performance dos 

mesmos. As práticas ambientais da PETROBRAS durante suas operações 

estabelecem, dentre outros, o compromisso de minimização de geração e fuga de 

gases que possam contribuir para o efeito estufa. 

Desta forma, prevê-se que, asseguradas as condições operacionais 

adequadas das fontes emissoras, não ocorrerão concentrações nocivas ao 

ambiente local ou regional. 

Ressalta-se que o gás excedente exportado via gasoduto seguirá até Unidade 

de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), localizado no Município de Linhares 

onde será tratado e disponibilizado para os consumidores finais.  

 

 

ETAPA DE DESATIVAÇÃO 

 

Aspecto: REMOÇÃO DOS FPSO DE CADA EMPREENDIMENTO E DAS 

ESTRUTURAS SUBMARINAS 
 
Impacto 1:  Alteração das características do sedimento do fundo oceânico. 
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A remoção das estruturas submarinas gera um revolvimento do sedimento 

de fundo desestruturando-o.                                                                                                       

O impacto ambiental causado pela retirada das estruturas submarinas 

restringe-se, praticamente, ao momento de remoção do ponto fixo de fundo. Esta 

operação irá gerar um revolvimento do sedimento de fundo, sendo este sedimento 

constituído por lama, conforme visto no Mapa II.5.2-1 apresentado no Diagnóstico 

Ambiental. O revolvimento de sedimentos formará na coluna d’água uma pluma 

de material em suspensão, cuja deposição dependerá da velocidade e direção da 

corrente no fundo. 

A modificação da textura e granulometria ocasionada pelo revolvimento do 

sedimento foi considerada um impacto negativo, direto e local.  
O impacto de ressuspensão dos sedimentos ocorrerá por pouco tempo no 

meio marinho, sendo, portanto um impacto de caráter temporário, que se 

manifesta de forma imediata após a ação que o desencadeia. 

Considerando-se que ocorrerá uma nova sedimentação das partículas em 

suspensão após o término desta atividade, este impacto pode ser classificado 

como reversível. 
Este impacto terá um volume de sedimentos ressuspensos de pequena 

quantidade, bem como uma área de influência relativamente pequena em relação 

à área total do Parque das Baleias, sendo entendido como um impacto de baixa 

magnitude e pouco significativo.  

 
 

MEIO BIÓTICO 
 
ETAPA DE INSTALAÇÃO  

 
Aspecto: ANCORAGEM DO FPSO DE CADA EMPREENDIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS SUBMARINAS  

 
Impacto 1: Alteração da comunidade bentônica. 
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As atividades de ancoragem das Unidades de Produção e implantação das 

estruturas submarinas poderão acarretar um impacto direto e negativo na 

comunidade bentônica levando a morte ou ao soterramento de indivíduos 

distribuídos no local da remobilização dos sedimentos. A alteração da 

granulometria e a conseqüente perda de habitat para as populações bentônicas 

ocorre de imediato a curto prazo. Após as atividades espera-se uma interrupção 

da alteração da comunidade bentônica, que tende rapidamente a recolonizar o 

substrato de forma acelerada (Smith, 2001) levando-se a considerar este impacto 

temporário e reversível.  
Este impacto abrangerá a comunidade bentônica nos locais onde serão 

implantadas as estruturas submarinas sendo considerado de baixa magnitude e 

pouco significativo mesmo ocorrendo numa escala local. 

 

Aspecto: MOVIMENTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE APOIO 

 

Impacto 1: Possibilidade de colisão das embarcações de apoio com fauna 
marinha  

Embora considerada pequena essa possibilidade, devido à capacidade 

natatória, algumas espécies apresentam comportamento de aproximação, relativa 

à curiosidade manifestada exatamente pela movimentação no ambiente marinho.  

Entre os grupos importantes da biota marinha merecem destaque, na região 

da Bacia de Campos, os grupos de quelônios marinhos, que usam diversas áreas 

do litoral e zonas marítimas para alimentação e desova de seus indivíduos, e as 

várias espécies de cetáceos que frequentam a região, ao longo de todo ano.  

Em virtude da intensa utilização do litoral do Espírito Santo por diferentes 

espécies de tartarugas marinhas e da presença de sítios reprodutivos na região, o 

litoral capixaba está classificado como área de extrema e muito alta importância 

biológica para os quelônios no relatório “Avaliação e Ações Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha” (MMA, 2002). 

Todas as cinco espécies de tartarugas marinhas registradas ao longo da costa 

brasileira ocorrem na região de estudo: a tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), a 

tartaruga verde (Chelonia mydas), a tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata), 
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a tartaruga comum (Lepidochelys olivacea) e a tartaruga de couro (Dermochelys 

coriacea). 

Trabalhos realizados na Bacia de Campos indicam que algumas espécies de 

cetáceos (baleias, botos e golfinhos) utilizam a região como área de residência ou 

a frequentam realizando deslocamentos para alimentação e reprodução. 

O choque com as embarcações pode causar ferimentos internos, externos 

ou, até mesmo, a morte desses organismos. 

Este impacto foi considerado como negativo, imediato, direto, local, 
temporário, reversível ou irreversível se for considerada a possibilidade de 

morte direta ou indireta do individuo. Foi avaliado como de baixa a média 
magnitude e significativo devido a importância da preservação de espécies 

consideradas vulneráveis. 

Ressalta-se que este impacto também ocorre nas fases de operação e 

desativação dos empreendimentos, sendo sua classificação idêntica em ambas 

as fases. 

 

Impacto 2: Interferência no ambiente por descarte de efluentes orgânicos 
(esgoto sanitário e resíduos alimentares). 
 

Durante as atividades a serem desenvolvidas pelas embarcações de apoio 

ocorrerá o descarte de efluentes orgânicos e resíduos alimentares que serão 

descartados no mar.  

Conforme descrito anteriormente, antes de serem descartados no mar o 

efluente e os resíduos alimentares passarão por um sistema de tratamento 

específico, de acordo com as normas ambientais estabelecidas. Contudo, a  

matéria orgânica descartada ao final do processo de tratamento poderá causar 

um aumento da concentração de alguns nutrientes na água do mar (Ex,: 

nitrogênio) favorecendo o aumento da produção primária . A disponibilização de 

nutrientes para o fitoplâncton é um dos fatores que resulta no aumento da 

produtividade primária (Feller & Stancyck, 2002). 

Considerando as características hidrodinâmicas e biológicas do ambiente que 

beneficiam a diluição, dispersão e degradação, este impacto foi avaliado como  
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negativo, local, direto e imediato, e desta forma, este impacto foi também 

considerado como de baixa magnitude e pouco significativo.  

Este impacto também pode ser considerado como positivo quando se 

analisa o aumento da produtividade primária local beneficiando toda a cadeia 

alimentar. Contudo, apesar da introdução de nutrientes, como carbono, fósforo e 

nitrogênio contribuírem para o aumento da atividade biológica não há perspectiva 

de alteração da estrutura oligotrófica do sistema e de sua cadeia trófica, em 

função da área restrita de abrangência e da dinâmica local. 

  Trata-se também de um impacto reversível e temporário, pois o ambiente 

natural retornará às condições anteriores assim que cessar os descartes previstos 

e os empreendimentos propriamente ditos. 

 

 

ETAPA DE OPERAÇÃO  

 

Aspecto: ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO 
 
Impacto 1: Interferência na biota pelo descarte de água de produção. 

O impacto deste descarte afetará a qualidade da água e, 

consequentemente, a biota que vive nas camadas superficiais da coluna d’água.  

Seu efeito estará relacionado ao volume ocupado pela pluma e ao tempo que 

estes organismos ficarão expostos a ela. 

Para avaliar este impacto foram analisados os resultados da modelagem 

de água de produção do FPSO P-58. Como critério ambiental mais conservativo, 

foi adotado na modelagem os valores de Concentrações de Efeito Não Observado 

(CENO) referentes ao monitoramento ambiental do FPSO P-34 (2° semestre de 

2009). Estes valores foram obtidos dos testes de toxicidade com o equinodermo 

Lytechnus variegatus.  

Os resultados mostraram que a maior distância para atingir a diluição de 

12.500 vezes, suficientes para o enquadramento no critério ambiental (CENO), 

ocorreu a 3.227 metros do ponto de lançamento e que a pluma durante a fase 
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passiva mantém-se entre aproximadamente 100 e 150 m de profundidade durante 

todo o percurso analisado. 

Quanto mais rapidamente a diluição do efluente ocorrer, menor será seu 

impacto na comunidade local. Pelo exposto acima, espera-se que haja um 

impacto negativo e local, basicamente na comunidade pelágica, no entorno da 

unidade.  

O lançamento contínuo da água de produção pode levar a alterações 

diretas e imediatas na estrutura das comunidades pelágicas e deverá ser de 

média magnitude, considerando a área e o tempo de exposição das 

comunidades bióticas. Além disso, cessada a produção de óleo e, 

conseqüentemente, de água de produção, as condições naturais da massa 

d’água e da biota serão restabelecidas, o que caracteriza este impacto como 

temporário, reversível e significativo. 
 

Impacto 2: Interferência na biota pelo descarte de efluentes da Unidade de 

Remoção de Sulfatos 

A modelagem da pluma de dispersão deste efluente mostra que todos os 

limiares são atingidos antes dos 12 m de distância da fonte. Ou seja, no pior caso 

de diluição (efluente com biocida e descarte no inverno) a CENO é atingida após 

a distância da fonte de 11,8 metros. 

De acordo com os dados apresentados o impacto do efluente da Unidade 

de Remoção de Sulfatos é classificado como negativo devido a alterações 

diretas e imediatas que podem ocorrer principalmente na comunidade 

planctônica, mas este efeito deverá ser local uma vez que será limitado à uma 

pequena distância  da fonte. Cessada a produção de óleo e, conseqüentemente, 

do efluente da URS, as condições naturais da massa d’água e da comunidade 

planctônica serão restabelecidas devido a sua grande capacidade de suporte, o 

que caracteriza este impacto como temporário e reversível, de magnitude 
baixa e pouco significativo. 

 
Impacto 3: Interferência no ambiente marinho por descarte de efluentes 
orgânicos (esgoto sanitário e resíduos alimentares). 
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Os volumes diários de efluentes sanitários gerados são equivalentes a uma 

população de aproximadamente 110 pessoas embarcadas na unidade, com uma 

taxa de geração de 70 litros/pessoa/dia. Desta forma os volumes esperados são 

de 7,7 m3/dia. Os resíduos alimentares serão descartados no mar após serem 

triturados em partes menores de 25 mm e lançados ao mar. 

A introdução de matéria orgânica no ambiente favorecerá o 

desenvolvimento local de bactérias e fitoplâncton autotrófico e, 

conseqüentemente, alterará os primeiros níveis da cadeia trófica pelágica 

(Bonecker et al., 2002). Esta introdução de matéria orgânica pode ser 

considerada como um impacto negativo, local, direto e imediato, em função da 

modificação da estrutura pelágica no entorno das unidades e da comunidade 

incrustada. Este impacto também pode ser considerado como positivo quando se 

analisa o aumento da produtividade primária local beneficiando toda a cadeia 

alimentar. Contudo, apesar da introdução de nutrientes, como carbono, fósforo e 

nitrogênio contribuírem para o aumento da atividade biológica não há perspectiva 

de alteração da estrutura oligotrófica do sistema e de sua cadeia trófica, em 

função da área restrita de abrangência e da dinâmica local. Desta forma, este 

impacto foi considerado de baixa magnitude e pouco significativo. Trata-se de 

um impacto reversível e temporário, pois o ambiente natural retornará às 

condições anteriores assim que cessar a atividade. 

 

Impacto 4: Interferência na biota pelo descarte de água de resfriamento 

A elevação da temperatura nos meio aquáticos causa a redução de 

quantidade de oxigênio dissolvido no meio, com conseqüente efeito sobre a 

qualidade da água e da vida dos organismos aquáticos aeróbicos (Mariano, 2001; 

Fantin-Cruz et al., 2010). 

Além disso, alterações térmicas impostas a um corpo hídrico atuam 

diretamente na estrutura das comunidades biológicas e processos 

ecossistêmicos. Segundo Percebon et al. (2005), dentre as principais estão: a) 

alteração da solubilidade de diversas substâncias; b) mudança nas condições das 

reações químicas e bioquímicas c) atração para as áreas termicamente poluídas; 

d) aumento da suscetibilidade dos organismos a materiais tóxicos, bem como a 
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doenças causadas por fungos, parasitas e outros agentes; e) elevação da taxa de 

crescimento do fitoplancton, dentre outros. 

De acordo com Shiers P. F. e Marks D. H. (1973) a mudança de temperatura 

freqüentemente desempenha um papel importante e regulamentar na fisiologia 

dos peixes e outros animais aquáticos de sangue frio. Entre os processos 

afetados são os ciclos reprodutivos, taxas de digestão e taxas de respiração. 

Considerando os possíveis efeitos na comunidade planctônica e nectônica 

causadas pelo aumento e conseqüente alteração da temperatura da água, 

principalmente nos primeiros metros do ponto de lançamento, classificou-se este 

impacto como direto e negativo. 

Conforme Jensen (1971, apud Shiers e Marks, 1973) descreve a resposta de 

natureza biológica a uma mudança de temperatura depende de muitos fatores, 

tanto físicos e biológicos. Os fatores físicos incluem a taxa de que a mudança de 

temperatura é aplicada, a amplitude da temperatura, a duração da exposição e se 

o organismo está esperando essa mudança. Os fatores biológicos incluem a 

espécie, o estágio de desenvolvimento, o estado de estresse, dentre outros. A 

resposta também será influenciada por sinergia de interações entre a temperatura 

e oxigênio dissolvido, salinidade, turbulência, turbidez, substâncias químicas 

tóxicas, etc. Este autor conclui que por esta razão a resposta de um organismo 

aquático para uma mudança na temperatura é difícil de estimar. 

Monitoramentos ambientais realizados pela Eletronuclear no corpo receptor 

(mar), após o lançamento de efluentes em temperaturas mais elevadas 

provenientes da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), não tem 

demonstrado variações significativas na produtividade do fitoplâncton. Tais 

variações, quando ocorrem, não são associadas à operação das usinas, mas sim, 

influenciadas pelos efeitos da sazonalidade climática. Outros aspectos também 

poderiam ser observados no local de descarga do efluente, como a redução dos 

valores de oxigênio dissolvido (OD), o que promoveria uma seleção de 

organismos mais resistentes, excluindo aquelas espécies que dependam de um 

teor mais elevado de oxigênio, ou, mesmo, de condições térmicas mais estáveis. 

Essas situações poderiam gerar uma redução da densidade e/ou da diversidade 

de espécies no local da emissão. Assim, as espécies termófilas do fitoplâncton 

poderiam ser mais privilegiadas pelo ambiente modificado. Esse comportamento, 
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entretanto, quando detectado pelos estudos de monitoramento realizados pela 

Eletronuclear, também esteve relacionado às variáveis climáticas, sazonais, e não 

ao lançamento dos efluentes. 

Devido a falta de referências de estudos realizados em ambientes oceânicos, 

utilizou-se nesta Avaliação de Impactos trabalhos desenvolvidos em corpos 

hídricos de água doce ou no mar de regiões costeiras. Estes ambientes 

apresentam características muito diferentes do ambiente oceânico oligotrófico 

onde está previsto o lançamento do efluente proveniente do FPSO P-58. Porém, 

por analogia e de forma conservativa os possíveis efeitos a comunidade foram 

considerados.  

Para avaliação da abrangência, temporalidade, magnitude e significância 

deste impacto, foram comparados os valores dos parâmetros de descarte de água 

de resfriamento utilizados na modelagem de dispersão de pluma térmica do 

empreendimento Piloto de Produção do Pré-Sal de Baleia Azul (FPSO Cidade de 

Anchieta) com os parâmetros de descarte previstos do FPSO P-58 (Tabela  II.6.3-

1).   

 
Tabela II.6.3-1: Comparativo de parâmetros para descarte de água de resfriamento entre 

o FPSO P-58 e FPSO Cidade de Anchieta. 

Parâmetros água de resfriamento FPSO Cidade de Anchieta
 

FPSO P-58 
 

Lâmina d'água (m) 1399 m 1400 m 

Diâmetro da fonte 1 duto de 16" 1 duto de 16" 
1 duto de 20" 

Vazão duto de 16" - 3035 duto de 16" - 170 
duto de 20" - 1772 

Ângulo em relação à superfície 90° 90° 
Profundidade do descarte 2,3 m acima da superfície 6,7 m acima da superfície 
Salinidade 36,8 36 
Densidade 1020 1015 
Temperatura 55 ° C 45 °C 

 

Ao analisar os dados, verifica-se que: 

1. os valores de vazão e temperatura previstos no FPSO P-58 são inferiores 

aos utilizados na modelagem de dispersão de pluma térmica do FPSO 

Cidade de Anchieta; 

2. a maior altura de descarte, no caso do FPSO P-58, possibilitará maior área 

de contato efluente/atmosfera, aumentando a troca de calor antes do contato 
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com o oceano, como também, propiciará uma maior diluição do efluente no 

meio. Sendo assim o cenário modelado para o FPSO Cidade de Anchieta o 

que representa o caso mais critico; 

3. e os empreendimentos estarão localizados em uma mesma lâmina d’água. 

 

Como base no exposto, utilizou-se os resultados obtidos na modelagem do 

FPSO Cidade de Anchieta, no pior caso. Neste cenário foi verificado que a pluma 

do efluente se restringe em raio de até 165,7 m da fonte e  uma  profundidade 

máxima de até 28,15 m.  Também foi observado que as variações de temperatura 

inferiores a 3°C entre o efluente e o corpo receptor foram obtidas em distâncias 

bastante pequenas, sempre inferiores a 6 m da fonte. Estes fatos demonstram 

que o os impactos sobre as comunidades serão imediatos e restritos aos locais 
de abrangência da pluma térmica, sendo, desta forma, considerados de baixa 
magnitude e pouco significativos. 

Considerando que o lançamento da água em temperaturas elevadas ocorrerá 

somente durante a operação do FPSO Cidade de P-58 e o encerramento desta 

operação cessará o impacto gerado, conclui-se que o mesmo é reversível e 
temporário. 

 
Aspecto: PERMANÊNCIA DOS FPSO DE CADA EMPREENDIMENTO E DE 

ESTRUTURAS SUBMARINAS 

 
Impacto 1: Desenvolvimento de comunidades biológicas incrustantes. 

Nesta etapa espera-se o aumento das superfícies disponibilizadas para a 

fixação de organismos sésseis e o conseqüente incremento da atividade biológica 

local. Este incremento também poderá ocorrer também nos cascos dos FPSO, 

que disponibilizarão um novo substrato. Outros atrativos como o sombreamento e 

a proteção física também atraem espécies da fauna oceânica. 

A colonização dos organismos bentônicos depende do ciclo de vida dos 

organismos incrustantes, podendo variar de alguns dias até alguns meses, o que 

permite classificar este impacto como de ocorrência imediata à curto prazo e 

uma conseqüência direta dos empreendimentos.  



Pág. 
26/ 55 

Identificação e Avaliação dos 
Impactos Ambientais 

II.6 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

Este impacto foi considerado como negativo, uma vez que se trata de uma 

alteração no meio, além da possibilidade de exposição desses organismos 

incrustantes aos efeitos de uma potencial contaminação.   Se considerado o efeito 

atrator da fauna pelágica e consequente aumento da diversidade biológica e 

abundância de recursos pesqueiros, este impacto também pode ser classificado 

como positivo.  
Quando a unidade sair de sua locação, ou quando as estruturas submarinas 

forem removidas, levará consigo toda a comunidade incrustada, retornando o 

ecossistema pelágico às condições anteriores, o que torna este impacto 

temporário e reversível.  
Levando-se em conta as conseqüências indiretas na estruturação das 

comunidades (sucessão ecológica), o seu caráter local e de elevado dinamismo, 

este impacto foi considerado de abrangência local e de baixa magnitude. 
Considerando o incremento de novas estruturas as demais já existentes na região 

do Parque das Baleais entende-se que este impacto é pouco significativo.  
 Independente do aspecto positivo que, em tese, esteja vinculado ao 

incremento do processo de sucessão ecológica e de bioincrustação de 

organismos, esta modificação estará restrita ao local dos empreendimentos.  
 
Impacto 2: Atração e desenvolvimento de organismos marinhos. 

A presença de estruturas artificiais, como as unidades de produção (FPSO), 

bem como de suas instalações submarinas favorecem a fixação de comunidades 

biológicas incrustantes. Esta incrustação estimula o desenvolvimento de sucessão 

ecológica no entorno dos empreendimentos, propiciando áreas de alimentação 

para o nécton. As unidades também atuam como abrigo e fonte de nutrientes 

através das substâncias orgânicas descartadas (efluentes sanitários e resíduos 

alimentares triturados).  

O efeito de atração dos organismos marinhos é mais significativo entre as 

espécies pelágicas que realizam grandes deslocamentos (Jablonski et al., 1998), 

sendo manifestada principalmente por várias espécies de grandes pelágicos. Com 

relação aos cetáceos e quelônios, existem poucas informações documentadas 

sobre o efeito da presença de plataforma/unidade de produção de óleo/gás nas 

rotas destes organismos (ANALYTICAL SOLUTIONS, 2005). 
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Desta forma, com relação à comunidade nectônica, este impacto qualifica-se 

como negativo, local e direto, uma vez que a atração da comunidade pode 

manter estes organismos em um ambiente com potencial de contaminação por 

substâncias tóxicas provenientes de efluentes oleosos ou através de eventuais 

derrames. 

Este impacto também pode ser considerado como indireto e positivo 

quando se analisa a interferência potencial com a atividade pesqueira, motivado 

pelo fato da existência de uma maior concentração de espécies comerciais no 

entorno das unidades, uma vez que estas estruturas funcionam como “recifes 

artificiais temporários”. Porém, a proximidade das embarcações pesqueiras com 

os empreendimentos gera riscos operacionais.  

Para os empreendimentos em estudo, esperam-se alterações na comunidade 

nectônica local que refletirão de maneira temporária e reversível, já que bastará 

a remoção dos FPSO e das estruturas submarinas para que ocorra o retorno do 

ambiente às condições originais. Também foi considerado de médio prazo, de 

média magnitude e significativo. 
 
 
ETAPA DE DESATIVAÇÃO 

 
Aspecto: REMOÇÃO DOS FPSO E DE SUAS ESTRUTURAS SUBMARINAS 

NECESSÁRIAS ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO. 

 
Impacto 1: Alteração da comunidade bentônica. 

As atividades de remoção das Unidades de Produção e das estruturas 

submarinas promoverão um revolvimento do sedimento e conseqüente 

desestruturação da comunidade bentônica.  

Essas atividades poderão acarretar um impacto direto e negativo na 

comunidade bentônica levando a morte ou ao soterramento de indivíduos 

distribuídos no local da remobilização dos sedimentos. A alteração da 

granulometria e a conseqüente perturbação das populações bentônicas ocorrem 

de imediato a curto prazo. O impacto é de magnitude baixa e pouco 
significativo. 
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Após as atividades espera-se uma interrupção da alteração da comunidade 

bentônica, que tende rapidamente a recolonizar o substrato de forma acelerada 

(Smith, 2001) levando-se a considerar este impacto temporário e reversível. 
 

 
MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
ETAPA DE PLANEJAMENTO 

 
Aspecto: DECISÃO PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
 
Impacto 1: Geração de expectativas. 

Coexistem entre as populações da área de influência do empreendimento 

dois tipos de expectativas, as positivas e as negativas, determinando desta 

maneira o caráter ambivalente deste impacto. São consideradas positivas as 

expectativas em relação ao recebimento de royalties e tributos, geração de 

empregos e estímulo a economia, porém as preocupações ambientais, 

principalmente devido a possibilidade de ocorrência de acidentes com 

derramamento de óleo e interferências na atividade pesqueira e turística 

configuram os aspectos negativos deste impacto.  

O impacto é direto, uma vez que acontece como consequência imediata 

da decisão pelo empreendimento. A ampliação das atividades de produção e 

escoamento na área do Parque das Baleias possui uma elevada capacidade para 

despertar expectativas nas populações, organizações civis, entidades privadas e 

na estrutura estatal da Área de Influência. Esta análise é confirmada quando se 

considera esta uma fronteira estratégica de produção e exploração offshore no 

Brasil.  

As notícias divulgadas pela mídia e pela própria operadora através do 

Governo Federal, contribuíram para a geração de expectativas. O trabalho 

desenvolvido pelos meios de comunicação como um fator gerador de 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Identificação e Avaliação dos 
Impactos Ambientais 

II.6 

Pág. 
 29 /55 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

expectativas, através de jornais, telejornais, palestras, debates e reuniões de 

caráter participativo da comunidade, ampliam as expectativas locais e regionais.  

A Geração de Expectativas ocorre de forma imediata após a divulgação da 

decisão pela implantação do empreendimento e sua duração será temporária, 
pois mesmo que seu efeito permaneça por um longo tempo depois após a 

decisão pela instalação do empreendimento, as expectativas tendem a diminuir 

até sua eliminação com o fim das atividades e das reservas de óleo e gás natural 

existentes. Trata-se, de um impacto reversível, significativo e de magnitude 
média. 

 
Impacto 2: Fortalecimento da Indústria Petrolífera e Naval. 

A implantação de um sistema de produção e escoamento de 

hidrocarbonetos em área offshore demanda um investimento financeiro 

significativo que por si só já contribui para o fortalecimento da indústria petrolífera 

e naval. A ampliação deste empreendimento pode propiciar ou criar condições 

para a inovação tecnológica, aprimoramento e fortalecimento da indústria ainda 

mais relevante. 

Sendo assim, este impacto foi avaliado como positivo, bem como de 

caráter direto, pois depende unicamente da ocorrência do empreendimento. O 

impacto é de abrangência regional, visto que se estende para além de suas 

áreas de influência. Como se trata de um impacto que se inicia anteriormente a 

implantação do empreendimento possui sua ocorrência classificada como 

imediata, ressaltando, contudo, que se mantém ao longo de toda etapa de 

operação dos mesmos.  
Trata-se de um impacto avaliado como reversível e temporário, uma vez 

que estas indústrias (petrolífera e naval) somente poderão se manter fortalecidas 

com a continuidade de atividades de produção, que, se encerrarão com a 

exaustão das reservas ou a desativação do empreendimento. Por outro lado, 

pode também ser considerado como um impacto irreversível e permanente, na 

medida em que proporciona ganhos e experiências a serem utilizadas de forma 

contínua e permanente pela empresa e pelo setor de petróleo e gás natural como 

um todo. Impacto de média magnitude e significativo. 
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Impacto 3: Atração de população e aceleração da expansão do espaço 
urbano. 

A instalação da indústria de petróleo e de seus diversos prestadores de 

serviço, assim como a consolidação das atividades petrolíferas e da economia 

regional como um todo, promoveu um grande afluxo populacional, e consequente 

grande expansão urbana dos municípios do norte fluminense. Dessa forma, 

ocorreu uma mudança do perfil econômico destes municípios, que cada vez mais 

atraem pessoas de vários municípios, estados e até de outros países. Os 

municípios da área de influência capixaba vêm experimentando um processo 

similar de incremento da urbanização, principalmente o litoral sul do estado do 

Espírito Santo, esperando-se um impacto de abrangência regional. 
A aceleração da expansão urbana caracteriza-se por ser um impacto de 

caráter indireto dos empreendimentos petrolíferos. Também foram qualificados 

como negativos, na medida em que os mesmos podem desencadear outras 

consequências desfavoráveis para a região, com destaque para uma pressão 

excessiva e crescente sobre os serviços sociais essenciais, como água, esgoto, 

habitação, educação, saúde e segurança.  

Sua manifestação é imediata à médio prazo uma vez que está presente 

antes mesmo de iniciados os empreendimentos em estudo. Este processo de 

aceleração da expansão urbana se intensificará nas próximas etapas dos 

empreendimentos previstos, não apresentando um horizonte definido quanto a 

sua duração, sendo considerado um impacto temporário, apresentando 

características reversíveis. Entretanto, nesta etapa de planejamento este impacto 

é avaliado como de magnitude baixa à média, pois afetará de forma inicial a 

região de interesse podendo ser significativo ou pouco significativo.  
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ETAPAS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
Aspecto: DECISÃO PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
Impacto 1: Geração de expectativas 

Esse impacto, iniciado na etapa de planejamento, persistirá nas etapas de 

instalação e operação. Desta forma e pelas mesmas razões apontadas para a 

etapa anterior, este impacto é considerado como positivo e negativo, direto, de 

temporalidade imediata, regional, temporário, reversível, de média magnitude 

e significativo.  

 

Impacto 2: Fortalecimento da Indústria Petrolífera e Naval 
Esse impacto, iniciado na etapa de planejamento, persistirá nas etapas de 

instalação e operação. Desta forma e pelas mesmas razões apontadas para a 

etapa anterior, este impacto é considerado como positivo e de caráter direto. O 

impacto é de abrangência regional, de ocorrência imediata, reversível ou 
irreversível, temporário ou permanente, de média magnitude e significativo. 

 

Impacto 3: Atração de população e aceleração da expansão do espaço 
urbano 

A instalação da indústria de petróleo e de seus diversos prestadores de 

serviço, assim como a consolidação das atividades petrolíferas e da economia 

regional como um todo, promoveu um grande afluxo populacional, e consequente 

grande expansão urbana dos municípios do norte fluminense. Dessa forma, 

ocorreu uma mudança do perfil econômico destes municípios, que cada vez mais 

atraem pessoas de vários municípios, estados e até de outros países. Os 

municípios da área de influência capixaba vêm experimentando um processo 

similar de incremento da urbanização, principalmente o litoral sul do estado do 

Espírito Santo, esperando-se um impacto de abrangência regional. 
A aceleração da expansão urbana caracteriza-se por ser um impacto de 

caráter indireto dos empreendimentos petrolíferos. Também foram qualificados 

como negativos, na medida em que os mesmos podem desencadear outras 

consequências desfavoráveis para a região, com destaque para uma pressão 
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excessiva e crescente sobre os serviços sociais essenciais, como água, esgoto, 

habitação, educação, saúde e segurança.  

Sua manifestação é imediata à médio prazo, uma vez que está presente 

antes mesmo de iniciados os empreendimentos em estudo. Este processo de 

aceleração da expansão urbana se intensificará nas etapas de instalação e 

operação dos empreendimentos previstos, não apresentando um horizonte 

definido quanto a sua duração, sendo considerado um impacto permanente, 

irreversível de magnitude média e significativo. 

 
Impacto 4: Pressão sobre a malha rodoviária do Espírito Santo  

Este impacto ocorre nas etapas de implantação e operação do 

empreendimento.  

A principal artéria do sistema viário que interliga os estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo é a rodovia BR 101, que concentra o maior volume do 

transporte cargas e pessoas. Ocorre que apesar da sua importância estratégica 

trata-se de uma rodovia de pista única que figura entre as mais perigosas do país. 

Com o desenvolvimento da indústria petrolífera crescente no Espírito Santo, 

haverá um incremento no trafego rodoviário da BR 101, agravando seus atuais 

problemas.   

Este impacto foi considerado como negativo, direto, imediato e regional, 
afetando diretamente o trecho situado entre as cidades de Vitória no Espírito 

Santo e Rio de Janeiro. O impacto também foi considerado como temporário e 

reversível, uma vez que cessada as atividades, o incremento na demanda por 

transporte rodoviário também deverá a diminuir.  
Considerando conjunto total dos empreendimentos em questão o impacto 

foi considerado de média magnitude e significativo.  

 
Impacto 5: Pressão sobre a infraestrutura social e urbana 

Os municípios que compõem a região litorânea do Espírito Santo têm se 

destacado nos últimos anos pelas transformações econômicas e territoriais 

associadas à extração de petróleo e gás.  
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A economia da Região Sul Capixaba foi, historicamente, baseada na 

pesca, agroindústria e turismo. Porém, com a descoberta de petróleo nas águas 

territoriais do Espírito Santo e a instalação de bases de apoio em terra para as 

empresas atuantes na exploração do petróleo e todas as demais associadas a 

essa cadeia produtiva, uma nova dinâmica econômica e social tem se 

materializado. 

Como parte dessa dinâmica, é possível identificar, não só um aumento da 

distribuição de royalties e da arrecadação dos municípios que compõem essa 

região, mas também uma aceleração no processo de crescimento e adensamento 

do ambiente urbano desses municípios. 

A aceleração do processo de crescimento e o adensamento urbano dos 

mesmos têm gerado forte pressão sobre a infra-estrutura dos serviços públicos, 

principalmente aqueles destinados a população de baixa renda no que diz 

respeito a saúde, educação, transportes, saneamento básico, habitação e 

energia.  

A principal consequência da pressão sobre a infra-estrutura social e urbana 

é o agravamento da demanda e a queda na oferta e qualidade desses serviços.  

Dessa forma, o poder público local fica pressionado pela necessidade de 

fornecer serviços que acompanhem o rápido crescimento populacional, muitas 

vezes desordenado da sua malha urbana.       

O impacto resultante pode ser considerado negativo, direto, regional, 
imediato, temporário e reversível, sendo avaliado como de média magnitude e 
significativo se comparados a problemas de igual natureza que tem sido 

verificado em cidades brasileiras inseridas em contextos de crescimento similar 

(Ex.: Macaé e Campos de Goytacazes). 

 

Impacto 6: Pressão sobre a infraestrutura aeroportuária 

Durante o desenvolvimento da atividade haverá um incremento no tráfego 

aéreo a partir do Aeroporto de Vitória. Esta pressão sobre o tráfego aéreo 

ocorrerá devido ao aumento do numero de vôos para atender duas novas 

Unidades de Produção, além dos eventos já ocorrentes em atendimento aos 

outros empreendimentos da Bacia de Campos. 
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 O impacto resultante desse aumento do numero de vôos pode ser 

considerado negativo, direto, local, temporário, imediato e reversível, sendo 

avaliado como de baixa magnitude e pouco significativo devido a freqüência 

de vôos.  

 

Aspecto: ESTABELECIMENTO DE ZONAS DE SEGURANÇA  

 
Impacto 1: Interferência na atividade pesqueira devido ao estabelecimento 
de uma zona de exclusão de pesca  

Os municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, 

Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo e São 

Francisco de Itabapoana no estado do Rio de Janeiro, possuem atividades de 

pesca artesanal na área de influência das atividades do Parque das Baleias. 

As áreas de pesca artesanal, de maneira geral, abrangem todo o litoral sul 

do Espírito Santo até a distância de 50 milhas da costa, sendo que alguns 

grandes pesqueiros encontram-se a 5 milhas da costa. A área de pesca depende 

da autonomia da embarcação podendo abranger desde o sul da Bahia até a 

região centro-norte do Rio de Janeiro. 

O impacto do empreendimento sobre a atividade pesqueira poderá ocorrer 

nas etapas de instalação e produção devido à criação de zonas de segurança 

(500 m) que impedirão a atividade pesqueira na área. A movimentação das 

embarcações de apoio e a implantação das FPSOs são fatores operacionais que 

criam e mantêm a zona de exclusão de pesca. No entanto, como os recursos 

pescados em águas profundas não possuem uma espacialização definida há uma 

possibilidade de deslocamento das embarcações pesqueiras para outras áreas a 

procura de cardumes. 

O impacto na atividade pesqueira caracteriza-se como negativo, imediato 

e direto, pois limita a ação dos pescadores na área de segurança e gera a 

possibilidade de que algumas embarcações de pesca sejam afetadas pela 

atividade. O impacto é considerado regional já que interfere em uma atividade 

que é executada em toda a área de influência dos empreendimentos, temporário 
e reversível, pois a zona de segurança ocorrerá enquanto durar as atividades do 
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empreendimento. O impacto é considerado pouco significativo e de magnitude 

baixa.  
 

Aspecto: MOVIMENTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE APOIO 

 
Impacto 1: Pressão sobre o tráfego marítimo 

O aumento do tráfego marítimo na área de influência do empreendimento, 

associado as atividades de exploração e produção de petróleo e gás, ocorrerá em 

função das atividades de instalação e operação dos empreendimentos, 

interferindo no tráfego já existente na região. 

Durante as atividades serão realizadas várias viagens de embarcações de 

apoio entre o Parque das Baleias e a base de apoio terrestre, o Terminal da 

Companhia Portuária de Vila Velha. Destaca-se, porém, que as viagens de 

embarcações de apoio já ocorrem na área, tendo em vista o atendimento a outras 

unidades de produção de petróleo,  

A área marítima utilizada no trajeto dos barcos de apoio possui atualmente 

tráfego intenso de embarcações, configurando um espaço de movimentação de 

barcos e navios com as mais distintas formas e usos. Esse fluxo marítimo é 

composto por embarcações originárias de outros estados brasileiros e por 

embarcações de bandeiras internacionais. Dessa forma, eventuais interferências 

com outras embarcações poderão ocorrer neste trajeto. 

Sendo assim, é esperado um incremento crescente da pressão sobre o 

trafico marítimo, conforme forem sendo implantadas as unidades de produção. 

Este aumento foi considerado como um impacto negativo, pois os riscos 

associados a ocorrência de acidentes são ampliados, bem como potenciais 

conflitos com outras atividades, como a pesca, direto e imediato, já que decorre 

da execução dos empreendimentos previstos, regional, dada a abrangência da 

área de influência, temporário e reversível, em função do caráter temporário dos 

empreendimentos e  de média magnitude e significativo. 

Ressalta-se que este impacto também ocorre na fase de desativação dos 

empreendimentos, sendo sua classificação idêntica em ambas as fases. 
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Impacto 2: Pressão sobre a infraestrutura portuária 
As atividades de implantação e operação do empreendimento exercerão 

uma pressão sobre a infraestrutura portuária existente, devido à necessidade de 

utilização de bases de apoio operacional em terra para proporcionar a logística de 

transporte de material, equipamentos, insumos e resíduos.  O porto também 

poderá ser utilizado para possibilitar o deslocamento terra-mar-terra do pessoal 

alocado nas unidades de produção.  

Esse impacto foi considerado negativo, local, direto, temporário, 

imediato e reversível uma vez que cessada a atividade de produção cessará 

também a pressão. Impacto de baixa magnitude e pouco significativo 
considerando a estrutura portuária disponível.  

Ressalta-se que este impacto também ocorre na fase de desativação dos 

empreendimentos, sendo sua classificação idêntica em ambas as fases. 

 

Impacto 3: Interferência na atividade pesqueira devido à possibilidade de 
abalroamentos e/ou perda de artefatos de pesca 

O trânsito de embarcações de apoio nas áreas dos empreendimentos e nos 

trajetos entre estas localidades e a base de apoio em terra (Terminal da CPVV) 

no município de Vila Velha potencializa as interações entre as atividades de 

pesca e de petróleo e gás.  

O movimento das embarcações poderá causar eventuais reboques de 

artefatos de pesca, implicando em danos ou perda destes equipamentos para os 

pescadores. 
Os pescadores artesanais que utilizam a área de influência utilizam como 

artefatos de pesca espinheis e redes de emalhar. Estes equipamentos podem 

eventualmente serem arrastados pelos barcos de apoio. 

Este impacto é classificado como negativo, imediato, direto e local, pois 

ocorre somente na área de trânsito das embarcações de apoio. O impacto 

também pode ser considerado temporário, pois poderá ocorrer em algum 

momento da implantação e/ou operação, e reversível. Este impacto é 

considerado de baixa magnitude e pouco significativo. 

Ressalta-se que este impacto também ocorre na fase de desativação dos 

empreendimentos, sendo sua classificação idêntica em ambas as fases. 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Identificação e Avaliação dos 
Impactos Ambientais 

II.6 

Pág. 
 37 /55 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 

Aspecto: ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO 
 
Impacto 1: Geração de problemas de saúde ocupacional 

Durante a fase de operação, diversos agentes nocivos à saúde do 

trabalhador, dentro os quais se destacam o ruído e a exposição a produtos 

químicos, estão presentes no exercício das mais variadas funções e de diversas 

formas, desde atividades de limpeza até as de manutenção e abastecimento 

(atividades de apoio). A exposição aos produtos químicos geralmente leva à 

manifestação de consequências que variam conforme o produto e a 

susceptibilidade do trabalhador, enquanto a exposição ao ruído pode gerar efeitos 

temporários ou permanentes sobre a audição do trabalhador. 

Trata-se de um impacto negativo, de consequência direta ou indireta da 

atividade de produção de petróleo offshore. A área de abrangência deste impacto 

é local, uma vez que a exposição ao risco ocorre na própria unidade de produção 

ou embarcações de apoio. 

A duração do impacto é classificada como temporária, uma vez que a 

exposição dos trabalhadores aos problemas ocupacionais irá cessar com o fim 

das atividades previstas. Da mesma forma, este impacto poderá ser considerado 

reversível ou irreversível, uma vez que, os danos à saúde são passíveis ou não 

de recuperação. Todavia, situações de danos mais graves podem ocorrer, o que 

irá gerar um cenário de irreversibilidade. Quanto ao prazo para manifestação 

deste impacto, o mesmo pode ser de imediato até longo prazo sem, contudo, 

garantir que irá ocorrer durante o empreendimento ou podendo, inclusive, ocorrer 

após os empreendimentos. 

Impacto significativo e de baixa à alta magnitude. Dada e evolução 

tecnológica dos sistemas de controle e segurança das unidades produtoras de 

petróleo, mesmo na ocorrência de eventos de elevada gravidade é possível 

reverter quadros desfavoráveis de saúde do trabalhador, enquadrando este 

impacto como de baixa magnitude; mas, deve ser considerada a possibilidade de 

quadros irreversíveis, condicionando uma classificação de alta magnitude. 
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Impacto 2: Aumento da demanda por áreas para destinação final de 
resíduos sólidos 

Durante a etapa de instalação e operação do empreendimento ocorrerá 

aumento da demanda por áreas em terra para disposição dos resíduos a serem 

gerados pelas atividades de rotina das unidades de produção. 

A exploração e produção de petróleo e gás natural, ao longo de suas 

operações, geram resíduos inertes, não inertes e perigosos, que possuem 

exigências legais para o seu adequado gerenciamento, necessitando assim 

serem enviados para o continente, onde os mesmos serão tratados, reciclados ou 

encaminhados para sua disposição final. Além dos resíduos gerados nas próprias 

unidades de produção, as embarcações de apoio e de lançamento estruturas 

submarinas também gerarão resíduos, bem como as unidades de suporte às 

mesmas. 

As áreas de empresas capacitadas e licenciadas da área de interesse para 

atuar em atividades relacionadas à disposição final de resíduos, como a Vitória 

Ambiental, a CTRVV e a Marca Ambiental, todas localizadas na região da Grande 

Vitória (ES), serão pressionadas pelos resíduos a serem gerados pelos 

empreendimentos, demandando novas áreas. Sendo assim, este impacto foi 

considerado negativo, direto, imediato e local, pois afetará a região do entorno 

de Vitória. O impacto caracteriza-se como temporário, já que a geração de 

resíduos se dará durante toda a atividade, reversível, já que apresenta tempo 

definido para o recebimento dos resíduos, em função de cada empreendimento 
ou irreversível, pois as áreas dos aterros não poderão ser reutilizadas para 

outras atividades; por este mesmo motivo é classificado como de média 
magnitude e significativo. 

 
Impacto 3: Geração de renda, dinamização da economia local e demanda de 
bens e serviços 

 As atividades petrolíferas em regiões oceânicas geram uma 

expressiva demanda por bens e serviços, seja diretamente relacionado as 

atividades de instalação, incluídos os diversos insumos e equipamentos da 

operadora e de terceirizadas, tais como serviços de transporte aéreo e marítimo, 
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seja indiretamente, como hotéis, aluguel e venda de imóveis, implantação de 

infra-estrutura urbana, entre outros. Estas demandas e seus impactos apresentam 

um efeito positivo sobre a economia, possibilitando a geração de novas fontes de 

emprego e renda, atraindo investimentos visando o atendimento das demandas 

criadas pela expansão dos empreendimentos petrolíferos na região.  

A geração de renda deverá se concentrar nos municípios de Vitória e Vila 

Velha, onde será contratada a maior parte dos serviços demandados. Outras 

regiões também podem se beneficiar, tais como aquelas fornecedoras de 

equipamentos navais e petrolíferos, dando a este impacto um caráter regional. 
Os efeitos poderão ser sentidos de forma imediata, devendo atingir um pico em 

médio prazo.  

Considerando-se apenas a geração de renda, este impacto foi entendido 

como resultante direto do empreendimento, enquanto, se considerado o estímulo 

a economia como um todo, trata-se de um impacto indireto, uma vez que o 

estímulo à economia ocorre em função do aumento da renda e do volume de 

empregos, do pagamento de tributos e de taxas, muitas vezes não vinculados 

diretamente ao empreendimento, mas sim formando uma cadeia de produção. 

Sendo os empreendimentos atividades finitas, o impacto foi interpretado 

como reversível e temporário, pois cessa a geração de renda e mão-de-obra e o 

conseqüente estímulo a economia ao final das atividades de produção, de alta 
magnitude e significativo. 

 
Impacto 4: Geração de tributos 

Durante a fase de instalação o empreendimento acarretará a geração de 

tributos, em especial àqueles ligados à movimentação de mercadorias, 

contratação de serviços e de trabalhadores que irão aumentar a arrecadação de 

tributos municipais, estaduais e federais, a exemplo do ISS (Imposto Sobre 

Serviços) e ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços), do 

imposto de renda e da contribuição social (PIS/PASEP/COFINS), o que deverá 

ocorrer de forma imediata ao início das atividades de cada empreendimento. 

O acréscimo de arrecadação a partir da implantação do empreendimento é 

um impacto positivo, significativo, de alta magnitude e, gerado de forma direta 
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pelo empreendimento, quando resulta de negócios realizados pelo empreendedor, 

ou indireta, quando resulta de atividades decorrentes do mesmo, envolvendo 

aqueles negócios realizados por fornecedores e prestadores e serviços com 

outras empresas. De abrangência regional ou estratégica, uma vez que a 

geração de tributos se dará tanto nas esferas estadual e municipal quanto na 

esfera federal. 

Considerando-se que os tributos são decorrentes das atividades de 

produção e escoamento, e que as mesmas ocorrerão durante um período 

definido, este impacto foi classificado como temporário. Da mesma forma, como 

após o encerramento das atividades exploratórias e de produção não estará mais 

gerando tributos, trata-se de um impacto reversível. 
 

 

Impacto 5: Aumento da produção nacional de hidrocarbonetos 
Baseado em dados da ANP, a média diária de produção nacional de petróleo 

no mês de maio de 2010, foi de 329.931 m³/dia Considerando-se esse último 

valor de média de produção nacional e mantendo-se este volume fixo para efeito 

comparativo, a produção das UEP a serem utilizadas nos Projetos 

Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias (P-58) e 

Desenvolvimento da Produção do Pós-sal de Baleia Azul, representará, em 

conjunto, um incremento de aproximadamente 12% na média da produção diária 

no Brasil, um percentual significativo para a economia do país.  

Este aumento da produção nacional de petróleo levará de forma direta a 

uma menor dependência da importação deste recurso energético e 

conseqüentemente na redução do gasto de divisas do país no exterior. Dessa 

forma, este impacto tem o caráter positivo e de alta magnitude e abrangência 
estratégica, uma vez que ele se manifesta diretamente na balança comercial 

brasileira. Trata-se de um impacto temporário, com horizonte de tempo definido, 

de ocorrência imediata, e reversível, a partir da suspensão do empreendimento 

ou de seu encerramento. 
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Impacto 6: Geração e distribuição de royalties 
Este impacto é classificado como positivo e direto, uma vez que gera 

incremento na arrecadação e contribuição da receita municipal durante as 

atividades de produção e escoamento.  

Quando considerado os percentuais que esta receita representará para os 

municípios da região sul capixaba, pode-se atribuir ao impacto uma alta 
magnitude e significativo. A área de abrangência será regional uma vez que os 

municípios receptores de royalties encontram-se dentro da área de influência do 

empreendimento.  

Devido a distribuição dos royalties ter um horizonte definido pela produção 

de petroleo nos campos de Baleia Anã, Baleia Franca, Cachalote, Jubarte e 

Baleia Azul, infere-se que se trata de um impacto temporário, e reversível, uma 

vez que o recolhimento dos royalties irá cessar quando ocorrer o encerramento 

das atividades de produção. Em referência ao prazo de manifestação do impacto, 

pode-se dizer que é um impacto de manifestação imediata. 
 

ETAPA DE DESATIVAÇÃO 
 
Aspecto: ENCERRAMENTO DAS ZONAS DE SEGURANÇA. 

 

Impacto.1: Interferência na atividade pesqueira devido a extinção da zona de 
exclusão de pesca. 

A desativação das Zonas de Exclusão de Pesca ao redor das FPSOs não 

deve alterar o cenário de acesso a região pelos pescadores, uma vez que haverá 

outros empreendimentos operando no Parque das Baleias que continuarão 

gerando a zona de exclusão.     
O impacto na atividade pesqueira caracteriza-se como positivo, imediato 

e direto, pois extingue a área de exclusão de pesca criada pelo empreendimento 

e gera a possibilidade de retomada da atividade pesqueira na área. O impacto 

também pode ser considerado regional, temporário e reversível, pois a zona de 

segurança ocorrerá enquanto durar as atividades do empreendimento. O impacto 

é considerado de baixa magnitude e pouco significativo.  
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Impacto 1: Pressão sobre a infraestrutura aeroportuária 

Durante a atividade de desativação,  da mesma forma que ocorre durante a  

implantação e operação do empreendimento, ocorrerá um incremento no tráfego 

aéreo, a partir do Aeroporto de Vitória. Esta pressão sobre o tráfego aéreo será  

expressiva, considerando os eventos já ocorrentes em atendimento aos outros 

empreendimentos da Bacia de Campos, representando um significativo 

incremento ao tráfego aéreo local. 

O impacto resultante pode ser considerado negativo, direto, local, 
imediato, temporário e reversível, sendo avaliado como de baixa magnitude e 

pouco significativo devido a reduzida freqüência de vôos.  

 

 

Impacto 2: Pressão sobre a malha rodoviária do Espírito Santo  
A principal artéria do sistema viário que interliga os estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo é a rodovia BR 101, que concentra o maior volume do 

transporte cargas e pessoas. Ocorre que apesar da sua importância estratégica 

trata-se de uma rodovia de pista única que figura entre as mais perigosas do país. 

Com o desenvolvimento da indústria petrolífera crescente no Espírito Santo, 

haverá um incremento no trafego rodoviário da BR 101, agravando seus atuais 

problemas.   

Na atividade de desativação das UEPs haverá um aumento de trânsito de 

veículos de carga sobrecarregando a malha rodoviária. Este impacto foi 

considerado como negativo, direto, imediato e regional, afetando diretamente o 

trecho situado entre as cidades de Vitória no Espírito Santo e Rio de Janeiro. O 

impacto também foi considerado como reversível, uma vez que cessada as 

atividades, o incremento na demanda por transporte rodoviário também deverá a 

diminuir.  
Considerando conjunto total dos empreendimentos em questão o impacto 

foi considerado de média magnitude e significativo.  
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IMPACTOS ACIDENTAIS 
 

Apesar de os acidentes não representarem a maior fonte de introdução de 

óleo nos oceanos, a participação destes não é desprezível e não pode ser 

desconsiderada. Mesmo analisando os acidentes que envolveram os menores 

derramamentos, o volume de óleo espalhado é capaz de produzir consideráveis 

danos (Aleixo et al. 2007). 

 
Aspecto: DERRAMAMENTO DE ÓLEO 

 
Impacto 1: Alteração da qualidade da água e comunidade biótica por 
derramamento de óleo 

Durante as atividades de implantação, operação e desativação do 

empreendimento poderão ocorrer acidentes com as embarcações de apoio ou 

com as FPSOs ocasionando vazamentos acidentais de óleo no mar.. 

Os impactos ambientais de um derramamento de óleo, ou de seus 

subprodutos, nos ecossistemas costeiros e oceânicos variam consideravelmente 

em função do tipo e composição do óleo, da quantidade derramada, de fatores 

meteorológicos e oceanográficos, da localização geográfica, da persistência e 

biodisponibilidade dos hidrocarbonetos e do estado biológico dos organismos na 

hora da contaminação. 

 O óleo se espalha rapidamente na superfície do mar e a mancha de óleo 

se desloca de acordo com a direção das correntes e ventos. Os hidrocarbonetos 

constituintes do petróleo apresentam uma baixa solubilidade na água, 

permanecendo, inicialmente, concentrados em um filme superficial, sujeito aos 

processos de evaporação, biodegradação e precipitação. 

Durante o deslocamento do óleo, este é submetido a processos físicos, 

químicos e biológicos (intemperismo) que levam a modificações de suas 

características. Desta maneira, as frações mais voláteis normalmente evaporam e 

se dispersam na coluna d’água e as frações mais pesadas tendem a se 

emulsificar ou a afundar, podendo formar placas e bolas destas frações.  
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Os processos de espalhamento, evaporação, dispersão, emulsificação e 

dissolução se destacam nos primeiros estágios do derramamento, enquanto a 

oxidação, sedimentação e biodegradação são processos de longo prazo e 

definem o último destino do óleo.  

O reconhecimento destes processos permite aos tomadores de decisão o 

rastreamento de possíveis fontes poluidoras, bem como favorece a elaboração de 

planos de contingência, de emergência e estudos de impacto sobre o 

ecossistema marinho. 

Os efeitos dos hidrocarbonetos causados aos organismos aquáticos podem 

ser classificados como:  

• Letais, quando há a morte dos organismos causada pela toxicidade 

ou por efeitos físicos do produto;  

• Sub-Letais, quando os efeitos biológicos crônicos afetam o 

comportamento, crescimento, reprodução, colonização e distribuição 

das espécies;  

As frações mais pesadas do hidrocarboneto ao serem intemperizadas 

formam o piche, produto final de todo processo, sendo que sua deposição no 

fundo do mar pode causar danos às comunidades bentônicas. Este material pode 

obstruir as estruturas respiratórias e alimentares dos organismos bentônicos. O 

processo de afundamento e acúmulo de óleo intemperizado é verificado com 

maior freqüência em regiões de lâmina d’água rasa e com elevada turbidez.  

As ações de contenção, recolhimento e dispersão, a serem adotadas em 

caso de vazamento, proporcionam uma redução da quantidade de óleo que pode 

vir a afundar, minimizando o acúmulo de frações pesadas de hidrocarboneto 

intemperizado no fundo do mar. 

O impacto do derramamento de óleo no meio biótico poderá gerar 

alterações também nas comunidades planctônicas e nectônicas.  

O derrame de óleo na água, muitas vezes, resulta em uma camada de óleo 

ou película gordurosa na superfície das águas, afetando principalmente os 

organismos que vivem nas camadas superficiais do mar. 

Devido a características intrínsecas do fitoplâncton, estes organismos 

respondem rapidamente às alterações na qualidade d’água e nas condições 
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hidrológicas, produzindo mudanças tanto quantitativas como qualitativas na 

composição específica de suas comunidades.  

O óleo derramado pode acarretar redução na luminosidade, alterando a 

migração vertical do zooplâncton e causando efeitos indiretos sobre a nutrição e o 

comportamento desses organismos, além dos efeitos diretos químicos e 

mecânicos. 

A alteração na biota nectônica (peixes, baleias, golfinhos, tartarugas 

marinhas e aves), afetaria a cadeia alimentar, a diversidade biológica e o meio 

ambiente em que vivem. Geralmente esses animais conseguem escapar do óleo, 

ficando expostos apenas a concentrações eventualmente dispostas na coluna 

d’água. No entanto, espécies comerciais de peixes em seu estágio adulto, juvenil 

ou larval podem ser adversamente afetadas ou eliminadas. 

As aves marinhas, que passam grande parte do tempo sobrevoando a 

superfície do mar ou mergulhando para se alimentar, são particularmente 

vulneráveis aos efeitos do óleo. Os efeitos diretos do contato com óleo criam 

graves problemas. A perda da impermeabilidade de uma pequena área da 

plumagem pode prejudicar o isolamento térmico e a flutuabilidade. Na tentativa de 

limpar a plumagem, a ave acaba por ingerir o óleo. Aves marinhas contaminadas 

por óleo, doentes ou mortas, são freqüentemente encontradas, e as espécies 

mais afetadas são as que eventualmente nadam ou mergulham, como gaivotas, 

atobás, mergulhões, etc. 

A dimensão do impacto será dependente do volume de óleo derramado e 

das condições ambientais no momento do derrame acidental. 

Derramamento acidental de pequeno volume (até 8 m3) - o impacto foi 

classificado como negativo, direto e indireto, uma vez que poderá haver 

contaminação através da cadeia alimentar, local, temporário, reversível, de 
imediato a curto prazo, de magnitude baixa e pouco significativo em função 

do volume derramado e das características hidrodinâmicas da área.   

Derramamento acidental de médio volume (menor que 200 m3) - o impacto 

foi classificado como negativo, direto e indireto, uma vez que poderá haver 

contaminação através da cadeia alimentar e alteração de ciclos reprodutivos, 

regional, temporário, reversível, de imediato a médio prazo, de magnitude 
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média e significativo uma vez que a contaminação pode interferir na rota de 

migração de mamíferos marinhos e quelônios. 

Derramamento acidental de pior caso (afundamento das Unidades de 

Produção) – este impacto foi classificado como negativo, direto e indireto e 

regional, O impacto poderá manifestar-se de imediato, a médio ou longo prazo 
quando consideramos as suas conseqüências nos ciclos reprodutivos de algumas 

espécies. Ele é reversível ou irreversível se considerarmos que alguns 

organismos, uma vez cessada a ação poluidora, poderiam apresentar efeitos 

permanentes da contaminação. Considerando a sensibilidade de alguns grupos 

da fauna que seriam atingidos este impacto foi classificado como de alta 
magnitude e significativo. 

 

Impacto 2: Alteração de ecossistemas costeiros 
As áreas sensíveis aos vazamentos de óleo abrangem também os 

ecossistemas marinhos como manguezais, costões rochosos e praias. A 

dimensão do impacto será dependente do volume de óleo derramado e das 

condições ambientais no momento do derrame acidental. 

Uma vez que o petróleo atinge o sedimento das praias, especialmente na 

zona entremarés, todos os componentes da comunidade podem ser direta, ou 

indiretamente afetados (epifauna, meiofauna, endofauna). Os danos mais 

imediatos observados durante um derrame de óleo na zona entremarés são 

conseqüência do recobrimento e da intoxicação. 

O ecossistema manguezal é especialmente susceptível à contaminação 

por óleo por possuir características que podem induzir a altos e persistentes 

níveis de contaminação por óleo, não apenas na superfície do sedimento, como 

também nas camadas mais profundas do mesmo (Lewis, 1993). 

Com relação ao hidrodinamismo, costões expostos à ação das ondas são 

pouco sensíveis a derrames, já que o óleo é retirado rapidamente do ambiente. 

Costões rochosos abrigados da ação das ondas, entretanto, constituem 

ambientes sensíveis a impactos, já que o tempo de residência do óleo pode ser 

muito alto. A permanência do óleo aderido aos organismos impede que os 

mesmos exerçam suas funções biológicas normais. O óleo impregnado às 
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conchas aumenta o peso do animal desalojando-o do substrato e a temperatura 

corpórea do organismo, devido à coloração preta do óleo. 

A dimensão do impacto será dependente do volume de óleo derramado e 

das condições ambientais no momento do derrame acidental. 

Derramamento acidental de pequeno volume (até 8 m3) - A simulação da 

dispersão do óleo mostrou que após 30 dias existe uma probabilidade entre 0-5% 

da mancha atingir algumas cidades do litoral norte do estado do Rio de Janeiro. 

As áreas costeiras que seriam atingidas são: São Francisco de Itabapoana, 

Campos dos Goytacazes, Quissamã, São João da Barra, Búzios, Cabo Frio e 

Arraial do Cabo com um volume máximo de chegada de óleo a costa de 2,19 

m3/km.  

Derramamento acidental de médio volume (menor que 200 m3) - Na 

simulação de 30 dias a mancha apresentou uma probabilidade de 0-8% de atingir 

grande parte do litoral do Rio de Janeiro (de São Francisco de Itabapoana ao Rio 

de Janeiro) e os municípios de Marataízes, Guarapari, Anchieta e Presidente 

Kennedy, no Espírito Santo. Neste cenário o volume máximo de toque foi 

verificado em São João da Barra e Macaé, ambos apresentando 55 m3/km.  

Derramamento acidental de pior caso (afundamento das Unidades de 

Produção) - Na hipótese de pior caso as modelagens realizadas indicaram que o 

derrame poderia expor uma extensa área incluindo diferentes ambientes costeiros 

como praias, costões rochosos, restingas, manguezais e estuários.  

Os resultados da modelagem tornaram possível a identificação de que nos 

cenários de inverno e de verão existem probabilidades do óleo atingir o litoral dos 

estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O pior caso para ambos 

FPSOs é o cenário de inverno. 

No caso de acidente com o FPSO Genérico a mancha de óleo no período 

de inverno pode atingir um trecho desde o município de Vila Velha, no Espírito 

Santo, até o município de Ilha Bela, no estado de São Paulo, com  probabilidades 

de toque de 1% a 25%. O tempo mínimo do toque do óleo é de 90 horas atingindo 

os municípios de Anchieta e Piúma. O município que apresenta a maior 

probabilidade de ser atingido pelo óleo é Campos dos Goytacazes (25% de 

probabilidade, tempo mínimo de 105 horas e volume máximo de 12.355 m3/km). Os 
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municípios de São Francisco de Itabapoana e Rio das Ostras podem ser 

impactados com os maiores volumes de óleo, 17.096 m3/km e 17.098 m3/km 

respectivamente.   

No cenário de verão a probabilidade do óleo do FPSO Genérico atingir a 

costa é menor ou igual a 10% sendo os municípios de Campos dos Goytacazes e 

Arraial do Cabo os que possuem a maior probabilidade de serem atingidos. O 

tempo mínimo estimado para a mancha de óleo atingir a costa foi estimado em 

108 horas para o município de Piuma (ES). O volume máximo de óleo a atingir a 

costa é esperado para o litoral dos municípios de Carapebus e Macaé no estado 

do Rio de Janeiro e corresponde a 14.894 m3/km. 

No caso do vazamento acidental no FPSO P-58 a mancha de óleo no 

período de inverno pode abranger o trecho de Vitória a São Sebastião (com  

probabilidade de toque de 1% a 38%). O tempo mínimo do toque do óleo é de 72 

horas alcançando o município de Anchieta. Neste caso, o município de Campos 

dos Goytacazes é o que apresenta a maior probabilidade de ser atingido pelo óleo 

(38% de probabilidade, tempo mínimo de 101 horas e volume máximo de 

34.557m3/km). O volume máximo de óleo a atingir a costa é esperado para o 

município de Carapebus (RJ) e corresponde a 61.541 m3/km)  

No cenário de verão a probabilidade do óleo do FPSO P-58 atingir a costa 

é de 1% a 22% e da mesma forma que no cenário de inverno, o município de 

Campos dos Goytacazes é o que apresenta a maior probabilidade de ser atingido 

pelo óleo. Neste caso, o tempo mínimo estimado para o óleo atingir a costa foi de 

71 horas atingindo o município de Guarapari. O volume máximo de óleo a chegar 

a costa foi estimado em de 52.876 m3/km impactando o município de São João da 

Barra (RJ).  

Os tempos de migração da mancha de óleo refletem a movimentação das 

correntes marinhas de direção preferencial NE/SW e também a proximidade do 

empreendimento com o litoral do ES. 

Considerando qualquer uma das três hipóteses acidentais este impacto foi 

classificado como negativo, direto e indireto. O impacto poderá manifestar-se 

de imediato à médio ou longo prazo quando consideramos as suas 
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conseqüências ambientais posteriores. Ele é temporário ou permanente e 

reversível ou irreversível se considerarmos que alguns componentes do 

ambiente, uma vez cessada a ação poluidora, não retornariam às suas condições 

originais em um universo de tempo conhecido.  

No caso de um derrame de até 8 m3 de óleo,  o impacto deverá ser de  

abrangência local, de baixa magnitude e pouco significativo considerando o 

pequeno volume e a distância da costa.  

Um derrame com volume de óleo menor que 200 m3 foi avaliado como 
regional, pois atingiria vários municípios costeiros, de média magnitude e 

significativo considerando o volume e os ecossistemas presentes na região com 

probabilidade de ser impactada.  

  Na hipótese de pior caso, derrame total do inventário de óleo, o impacto 

foi avaliado como regional, pois atingiria vários municípios costeiros, de alta 
magnitude e significativo, considerando a sensibilidade dos ecossistemas que 

seriam atingidos e o tempo de recuperação destes. 

Nos impactos classificados como significativo e de média à alta magnitude 

(casos de derrame de médio volume e inventário total), a ocorrência de acidentes 

envolvendo a perda de volumes tão elevados é muito remota e as medidas de 

contenção previstas e existentes tendem a reduzir os volumes derramados, bem 

como as áreas atingidas e os impactos sobre a biota e ecossistemas costeiros. 
 

 

Impacto 3: Interferência na atividade pesqueira por derramamento de óleo 

A presença da mancha de óleo pode ocasionar a restrição de uso da área 

impactada, o que levará os pescadores a buscarem outras áreas de pesca. Isso 

poderá causar aumento no custo de combustível, alimentação e gelo, dentre 

outros, podendo, inclusive, implicar numa redução da taxa de captura e no valor 

do pescado capturado. Poderá também ocorrer perdas de equipamentos durante 

a atividade de pesca, por causa do óleo. 

A atividade pesqueira é praticada em todos os municípios costeiros 

vulneráveis ao impacto do óleo. Destaca-se neste cenário a modalidade de pesca 

artesanal e as comunidades pesqueiras dos municípios do litoral sul do Espírito 
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Santo (de Vitória a Presidente Kennedy) e os municípios São Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, Rio 

das Ostras, Búzios, Cabo Frio, Saquarema, Araruama e Maricá no estado do Rio 

de Janeiro como as áreas mais vulneráveis. Estas comunidades atuam em toda a 

região atingida por um eventual derrame. Este impacto foi avaliado como 

negativo, direto e temporário, cujos efeitos podem ser sentidos de imediato a 
longo prazo dependendo do grau de comprometimento das áreas atingidas. É 

reversível e regional, estando associado às atividades dos pescadores da área 

de influência. Em consonância com esses atributos este impacto foi avaliado 

como de alta magnitude e significativo. 

 
Impacto 4: Interferência nas atividades econômicas  

O impacto potencial referente aos derrames acidentais e as consequências 

para o meio antrópico estão diretamente relacionados ao volume do óleo 

derramado, os quais poderão ser observados basicamente nos casos de 

derramamento acidental total do inventário de óleo.   

Os principais impactos socioeconômicos são decorrentes da paralisação 

das atividades econômicas associadas ao mar, como a pesca, o turismo e 

indústrias; dos riscos intrínsecos à saúde pública, como as mortes causadas por 

explosões e incêndios, a intoxicação causada pela ingestão de alimentos 

contaminados ou problemas dermatológicos e irritações nos olhos, causados pelo 

contato direto com o óleo. 

As conseqüências para o meio antrópico poderiam ser significativamente 

graves, uma vez que a ocorrência deste cenário levaria ao comprometimento da 

atividade pesqueira, bem como das atividades turísticas em uma ampla área, 

provocando danos à economia local e regional, sendo assim negativo e 

significativo, porém temporário e reversível. A área costeira seria afetada de 

forma direta, gerando impactos que poderiam ser sentidos de forma imediata e 

até muito posteriormente ao evento acidental (longo prazo). Desta forma, o 

impacto de derramamento de óleo acarretaria significativos prejuízos às 

atividades econômicas para os municípios da faixa costeira com alta magnitude. 
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Aspecto: DERRAMAMENTO ACIDENTAL DE DIESEL, PRODUTOS QUÍMICOS, 

BEM COMO DE ÓLEO DURANTE OFFLOADING 
 
Impacto 1: Contaminação Ambiental por diesel, produtos químicos e óleo 
durante offloading. 

As embarcações de apoio transportam do continente até as unidades de 

produção insumos que envolvem desde produtos alimentícios até óleo diesel e 

produtos químicos. Estas embarcações transportam também os resíduos gerados 

nos FPSO até o continente, onde recebem tratamento e disposição final 

adequados. 

O trânsito destas embarcações, bem como as operações e procedimentos de 

embarque e desembarque de cargas junto às unidades de produção podem 

resultar em acidentes, tendo como conseqüência o derrame de cargas diversas 

no mar, gerando contaminação ambiental.  

Dentre as cargas consideradas perigosas podem ser relacionados alguns 

produtos químicos, como álcool etílico, trietilenoglicol (TEG), antiespumante e 

sequestrante de oxigênio, produtos derivados de petróleo, como querosene e óleo 

diesel e os resíduos oleosos gerados nas unidades que periodicamente são 

encaminhados para disposição final em terra. Tambores ou bombonas como 

forma de armazenamento destas substâncias, em caso de acidente, possibilitam 

o resgate das mesmas, uma vez que permanecem boiando à deriva, da mesma 

forma que os produtos transportados em tancagens metálicas móveis (Tanque-

refil de inox).  

Para o óleo diesel, esta transferência envolve maior risco, uma vez que a 

mesma se dá normalmente via bombeamento por mangote, acarretando, em caso 

de rompimento, a perda de no mínimo o volume contido no mangote. Este é 

classificado como pequeno derrame pela Resolução CONAMA Nº 398/08. O 

mesmo risco se apresenta para o óleo produzido quando da realização de 

atividades de transferência (offloading) das unidades de produção (FPSO) para os 

navios aliviadores. Desta forma, o óleo diesel e o óleo produzido foram 

identificados como aqueles com maior potencial para causar contaminação 

ambiental em caso de eventuais acidentes marítimos com derramamento, que 

poderão ocorrer durante as atividades de transporte ou durante as operações de 
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transferência entre as embarcações supply e os FPSO ou entre as UEP e os 

navios aliviadores.  

Embora a real extensão de uma eventual contaminação ambiental dependa 

do tipo de produto e dos volumes envolvidos, este impacto foi classificado como 

negativo, direto, local, de baixa magnitude e pouco significativo, em 

decorrência dos diversos atenuantes envolvidos, como as formas de 

armazenamento e contenção, as possibilidades de resgate de algumas cargas e 

principalmente os baixos volumes transportados e utilizados nas operações 

supracitadas. O impacto será imediato, temporário e reversível em função da 

aplicação de medidas mitigadoras que poderão ser utilizadas e considerando 

também a dispersão natural destas substâncias. Excetua-se a este cenário, 

somente derrames ocorridos durante operações de offloading, que podem 

envolver volumes significativos, passando nestes casos a serem avaliados como 

de média magnitude e significativo.  

 
As tabelas II.6.3-2 e II.6.3-3 apresentam as matrizes de avaliação dos 

impactos ambientais associados a Ampliação dos Projetos de Produção e 

Escoamento de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, Bacia 

de Campos. 
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Tabela II.6.3-2: Matriz de Avaliação de Impactos. 

MATRIZ DE IMPACTOS ETAPA 
PARÂMETROS ANALISADOS 

CARACTERIZAÇÃO VALORAÇÃO 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 
Baleias, Bacia de Campos - EIA Complementar  
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ASPECTOS MEIO IMPACTOS DETECTADOS 

Decisão pela 
implantação do 
empreendimento 

Socioeconômico 

Geração de expectativas X X X   P/N D I L/R T R M S 

Fortalecimento da indústria petrolífera e naval X X X   P D I R T/P R/I M S 

Atração de população e aceleração da expansão do espaço urbano X X X   N I I/MP R T/P R B/M S/PS 

Pressão sobre a malha rodoviária do Espírito Santo   X X   N D I R T R M S 

Pressão sobre a infraestrutura social e urbana   X X   N D I R T R M S 

Pressão sobre a infraestrutura aeroportuária   X X   N D I L T R B PS 
Estabelecimento de 
zonas de segurança Socioeconômico Interferência na atividade pesqueira devido ao estabelecimento de uma zona exclusão 

de pesca   X X   N D I R T R B PS 

Movimentação das 
embarcações de apoio 

Biótico 
Interferência no ambiente marinho por descarte de efluentes orgânicos (esgoto sanitário 
e resíduos alimentares)   X X X P/N D I L T R B PS 

Possibilidade de colisão das embarcações de apoio com animais marinhos   X X X N D I L T R/I B/M S 

Socioeconômico 

Interferência na atividade pesqueira devido a possibilidade de abalroamento e/ou perda 
de artefatos de pesca   X X X N D I L T R B PS 

Pressão sobre o tráfego marinho   X X X N D I R T R M S 

Pressão sobre a infraestrutura portuária   X X X N D I L T R B PS 

Físico 
Alteração da qualidade do ar   X X X N D I R T R B PS 
Interferência no ambiente por descarte de efluentes orgânicos (esgoto sanitário e 
resíduos alimentares)   X X X N D I L T R B PS 

Ancoragem dos FPSOs  
e implantação das 
estruturas submarinas 

Físico Alteração das características do sedimento do fundo oceânico   X     N D I L T R B PS 

Biótico Alteração da comunidade bentônica   X     N D I/CP L T R B PS 

 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA: Qualificação: Positiva – Negativo | Incidência: Direta – Indireta | 
Temporalidade: Imediato - Curto Prazo -  Médio  Prazo -Longo Prazo | Abrangência 
Espacial: Local - Regional - Estratégica | Duração: Temporária - Cíclica - Permanente | 
Reversibilidade : Reversível - Irreversível | Magnitude:  Baixa – Média – Alta | 
Significância:  Significativo – Pouco  Significativo 
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MATRIZ DE IMPACTOS ETAPA 
PARÂMETROS ANALISADOS 

CARACTERIZAÇÃO VALORAÇÃO 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 
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ASPECTOS MEIO IMPACTOS DETECTADOS 

Atividades de rotina das 
unidades de produção 

Físico 

Interferência no ambiente pelo descarte de água de produção     X   N D I L T R B PS 
Interferência no ambiente pelo descarte de efluentes da Unidade de Remoção de 
Sulfatos     X   N D I L T R B PS 

Interferência no ambiente marinho por descarte de efluentes orgânicos (esgoto sanitário 
e resíduos alimentares)     X   N D I L T R B PS 

Interferência no ambiente por descarte de água de resfriamento   X  N D I L T R B PS 

Alteração da qualidade do ar     X   N D I R T R B PS 

Biótico 

Interferência na biota pelo descarte de água de produção     X   N D I L T R M S 

Interferência na biota pelo descarte de efluentes da Unidade de Remoção de Sulfatos     X   N D I L T R B PS 
Interferência no ambiente marinho por descarte de efluentes orgânicos (esgoto sanitário 
e resíduos alimentares)     X   P/N D I L T R B PS 

Interferência no ambiente por descarte de água de resfriamento    X  N D I L T R B  PS 

Socioeconômico 

Geração de problemas de saúde ocupacional     X   N D/I I/LP L T/P R/I B/A S 

Aumento da demanda por áreas para destinação final de resíduos sólidos      X   N D I L T R/I M S 

Geração de renda, dinamização da economia local e demanda de bens e serviços      X   P D/I I/MP R T R A S 

Geração de Tributos      X   P D/I I R/E T R A S 

Aumento da produção nacional de hidrocarbonetos      X   P D I E T R A S 

Geração e distribuição de royalties      X   P D I R T R A S 
Permanência dos FPSOs 
e das estruturas 
submarinas   

Biótico Desenvolvimento de comunidades biológicas incrustantes      X   P/N D I/CP L T R B PS 

Atração e desenvolvimento de organismos marinhos      X   P/N D/I MP L T R M S 
Remoção dos FPSOs e 
das estruturas 
submarinas 

Biótico Alteração da comunidade bentônica        X N D I/CP L T R B PS 

Físico Alteração do sedimento do fundo oceânico        X N D I L T R B PS 
Encerramento das zonas 
de segurança Socioeconômico Interferência na atividade pesqueira devido a extinção da  zona de exclusão de pesca       X P D I R T R B PS 
Decisão pela 
desativação do 
empreendimento 

Socioeconômico Pressão sobre a malha rodoviária do Espírito Santo        X N D I R T R M S 

Pressão sobre a infraestrutura aeroportuária do Espirito Santo       X N D I L T R B PS 
 LEGENDA: Qualificação: Positiva – Negativo | Incidência: Direta – Indireta | 

Temporalidade: Imediato - Curto Prazo -  Médio  Prazo -Longo Prazo | Abrangência 
Espacial: Local - Regional - Estratégica | Duração: Temporária - Cíclica - Permanente | 
Reversibilidade : Reversível - Irreversível | Magnitude:  Baixa – Média – Alta | 
Significância:  Significativo – Pouco  Significativo 
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Tabela II.6.3-3 Matriz de Identificação e Avaliação de Impactos Acidentais. 

MATRIZ DE IMPACTOS ACIDENTAIS 
PARÂMETROS ANALISADOS 

CARACTERIZAÇÃO VALORAÇÃO 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 
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ASPECTOS MEIO IMPACTOS  

Derramamento acidental 
de óleo 

Socioeconômico 
Interferência na atividade pesqueira por derramamento de óleo N D I/LP R T R A S 

Interferência nas atividades econômicas N D I/LP L/R T R A S 

Físico e Biótico 

Alteração da qualidade da água e comunidade biótica por 
derramamento de óleo- Volume de até 8 m3 N D/I I/MP L T R B PS 

Alteração da qualidade da água e comunidade biótica por 
derramamento de óleo - Volumes menores que 200 m3 N D/I I/MP R T R/I M S 

Alteração da qualidade da água e comunidade biótica por 
derramamento de óleo - Cenário de pior caso (afundamento das 
Unidades de Produção) 

N D/I I/MP/LP R T/P R/I A S 

Alteração de ecossistemas costeiros N D/I I/MP/LP L/R T/P R/I B/M/A PS/S 

Derramamento acidental 
de diesel, produtos 
químicos e óleo durante 
Offloading 

Físico e Biótico Contaminação ambiental por produtos químicos e óleo N D I L T R B/M  PS/S 

              
LEGENDA: Qualificação: Positiva – Negativo | Incidência: Direta 
– Indireta | Temporalidade: Imediato - Curto Prazo -  Médio  
Prazo -Longo Prazo | Abrangência Espacial: Local - Regional - 
Estratégica | Duração: Temporária - Cíclica - Permanente | 
Reversibilidade : Reversível - Irreversível | Magnitude:  Baixa – 
Média – Alta | Significância:  Significativo – Pouco  Significativo 
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I I . 7  ME D I D A S  MI T I G A D O R A S  E  C O M P E N S A T Ó R I A S  
 

Com base na avaliação e descrição dos impactos ambientais decorrentes da 

atividade de Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de Petróleo e 

Gás na Área Denominada Parque das Baleias, esta seção propõe medidas que 

visam à conservação do meio ambiente, através da adoção de estratégias de 

mitigação e compensação, no caso dos impactos negativos e de maximização no 

caso de impactos positivos.  
 

De acordo com o solicitado pelo CGPEG/DILIC/IBAMA no Termo de 

Referência No 002/10, as medidas foram classificadas conforme os seguintes 

critérios: 

 

Caráter da Medida Mitigadora: 

• Preventiva – quando a ação resulta na prevenção da ocorrência total ou 

parcial do impacto ambiental negativo; 

• Corretiva – quando a ação resulta na correção total ou parcial do impacto 

ambiental negativo que já ocorreu; 

• Potencializadora: consiste em uma medida que visa otimizar ou 

maximizar o efeito de um impacto positivo decorrente direta ou 

indiretamente da implantação do empreendimento.  

Eficácia da medida Mitigadora: 

• Baixa – quando a ação não reduz o impacto ou resulta em redução 

irrelevante na avaliação final do impacto ambiental negativo; 

• Moderada – quando a ação resulta em redução parcial do impacto 

ambiental negativo; 

• Alta – quando a ação anula o impacto ou resulta em uma relevante 

redução na avaliação final do impacto ambiental negativo. 
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No Quadro II.7-1 são apresentados, para as fases de planejamento, 

instalação, operação e desativação, os aspectos ambientais, os meios estudados, 

os impactos correspondentes, as medidas indicadas, as fases de implementação 

destas medidas, bem como a qualificação das mesmas, quanto ao seu caráter e 

quanto à sua eficácia. No Quadro II.7-2 são apresentadas as medidas mitigadoras 

para os possíveis eventos acidentais. 

Além da apresentação das medidas mitigadoras, o presente capítulo 

contempla também os projetos e programas ambientais elaborados visando à 

implantação das medidas mitigadoras e/ou o acompanhamento/avaliação da 

eficácia destas medidas na redução dos impactos. 

As medidas mitigadoras propostas foram baseadas na previsão de eventos 

adversos potenciais sobre os itens ambientais destacados, tendo por objetivo a 

eliminação ou atenuação de tais eventos. 

Os programas ambientais descritos nesta capitulo são os seguintes: 

• Projeto de Monitoramento Ambiental do FPSO P-58; 

• Projeto de Desativação do FPSO P-58; 

• Programa de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - SMS do Trabalhador; 

• Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT; 

• Programa de Comunicação Social Regional – PCSR; 

• Programa de Educação Ambiental – PEA; 

Além dos programas acima citados, para o Controle da Poluição serão 

seguidas as orientações da legislação ambiental vigente. 
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Quadro II.7-1: Medidas Mitigadoras Indicadas.  
 

Aspecto Meio Impacto Medida Indicada Fase de 
Adoção Caráter Eficácia 

Decisão pela 
implantação do 
empreendimento 
 

Socioeconômico 
 
 

Geração de expectativas 

Dar continuidade ao Programa de Comunicação Social Regional visando o 
esclarecimento da população em geral sobre as características dos novos 
empreendimentos objeto da Ampliação, seus impactos e medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias 

Planejamento 
Instalação 
Operação 

Preventivo Alta 

Atração de população e 
aceleração da expansão do 
espaço urbano 
 

Dar continuidade ao Programa de Comunicação Social Regional visando o 
esclarecimento sobre as características dos empreendimentos objeto da Ampliação 
e divulgação das oportunidades geradas, as demandas em relação a bens e 
serviços e a necessidade de mão de obra quando existentes. 
 
Ações do Programa de Educação Ambiental conforme processo 
GPEG/DILIC/IBAMA n° 02022.003208/2006. 

Planejamento 
Instalação 
Operação 

Preventivo Moderada 

Fortalecimento da Indústria 
Petrolífera e Naval 
 

Recomenda-se priorizar a aquisição de equipamentos originários de indústrias 
petrolíferas e navais nacionais, bem como os reparos e manutenções nos 
equipamentos e embarcações no Brasil, contribuindo para o contínuo fortalecimento 
destes segmentos industriais do país.  

Planejamento 
Instalação 
Operação 

Potencializadora Moderada 
 

Pressão sobre a malha 
rodoviária do Espírito Santo 

Recomenda-se a implantação de um controle de itinerários dos veículos de acesso 
ao porto, bem como uma sinalização adequada, especialmente em locais de maior 
fluxo de veículos e nos acessos mais utilizados pelos veículos de carga. O Poder 
Público deverá ainda executar obras de melhorias nas vias de maior utilização, 
além de promover regularmente a manutenção das mesmas. 

Instalação 
Operação Preventiva Alta 

Pressão sobre a 
infraestrutura social e 
urbana 

Por meio do Programa de Comunicação Social Regional será divulgado o 
aproveitamento da mão-de-obra já existente no local, minimizando o fluxo migratório 
excessivo para a área. 

Ações do Programa de Educação Ambiental conforme processo 
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 02022.003208/2006.  

Instalação 
Operação Corretiva Moderada 

Pressão sobre a 
infraestrutura aeroportuária Não se espera inferir medida que venha reduzir este impacto socioeconômico.  Instalação 

Operação -- -- 
 

Estabelecimento 
de zonas de 
segurança 

Socioeconômico 
 

Interferência na atividade 
pesqueira devido a criação 
de zona de exclusão de 
pesca 

Por meio de ações do Programa de Comunicação Social Regional, conscientizar as 
comunidades pesqueiras sobre os riscos da atuação nas imediações das atividades 
de instalação e sobre a existência da zona de exclusão de pesca  

Instalação 
Operação Preventivo Alta 

Ancoragem das 
FPSO e 
implantação de 
estruturas 
submarinas 

Físico  
Alteração das características 
da água e do sedimento do 
fundo 

Como se trata de impactos de baixa magnitude, reversíveis e em curto prazo, não 
será adotada medida mitigadora.  Instalação - - 

Biótico Alteração da comunidade 
bentônica 

Não existem medidas direcionadas para este impacto, uma vez que as 
comunidades bentônicas costumam se reestruturar em pouco tempo Instalação - - 
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Quadro II.7-1: Medidas Mitigadoras Indicadas (continuação). 
 

Aspecto Meio Impacto Medida Indicada Fase de 
Adoção Caráter Eficácia 

Movimentação 
de embarcações 
de apoio 
 

Biótico  

 
Colisão das embarcações de 
apoio com animais marinhos 
 

Por meio do PEAT promover treinamento para a  tripulação das embarcações 
de apoio sobre a presença de cetáceos na região, de sua importância e dos 
riscos de colisão (PEAT). 

Instalação 
Operação 

Desativação 
Preventivo Alta 

Interferência no ambiente por 
descarte de resíduos orgânicos 

Manutenção dos equipamentos e sistemas de tratamento e implementação do 
Projeto de Controle da Poluição atendendo a legislação ambiental vigente  

Instalação 
Operação 

Desativação 
Preventivo Alta 

Socioeconômico  

Pressão sobre o tráfego 
marítimo 

Por meio de ações do Programa de Comunicação Social Regional, conscientizar 
as comunidades pesqueiras  sobre os riscos da atuação nas imediações das 
atividades de produção 

Instalação 
Operação 

Desativação 
Preventivo Moderada 

Possibilidades de colisão com 
barcos e petrechos pesqueiros 

 

Por meio do PEAT promover a orientação e treinamento para a tripulação das 
embarcações de apoio sobre a existência e identificação de áreas de pesca na 
região, bem como sobre as limitações de manobra dos barcos pesqueiros 
durante suas atividades. 

Instalação 
Operação 

Desativação 
Preventivo Alta 

Pressão sobre a infraestrutura 
portuária Não se espera inferir medida que venha reduzir este impacto socioeconômico. 

Instalação 
Operação 

Desativação 
- - 

Físico 

Alteração da qualidade do ar 
devido à emissão atmosférica Manutenção dos motores à combustão.  

Instalação 
Operação 

Desativação 
Preventivo Alta 

Interferência no ambiente por 
descarte de resíduos orgânicos 

Manutenção dos equipamentos e sistemas de tratamento e implementação do 
Projeto de Controle da Poluição atendendo a legislação ambiental vigente 

Instalação 
Operação 

Desativação 
Preventivo Alta 

Atividades de 
Rotina das 
Unidades de 
Produção 
 

Socioeconômico 

Aumento da demanda por áreas 
para destinação final de 
resíduos sólidos 

Buscar a minimização da poluição advinda da geração de resíduos a bordo de 
forma a minimizar sua disposição em terra. 

Ações do Programa de Educação Ambiental conforme processo 
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 02022.003208/2006. 

Instalação 
Operação Preventiva Alta 

Geração de tributos 

 

É recomendável a compra de produtos e a contratação de serviços nos 
municípios da área de influência do empreendimento, acarretando no 
pagamento de tributos de diversas ordens, seja ICMS, ISS, IPI, dentre outros. 

Instalação 
Operação Potencializadora Moderada 

Geração de problemas de 
saúde ocupacional 
 

O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT busca promover 
a educação continuada dos trabalhadores envolvidos nas atividades de 
exploração e produção de petróleo e gás natural da UO-ES, por meio de 
processos educativos transdisciplinares envolvendo saberes que incluem as 
temáticas de saúde do trabalhador. 
 
Por meio do Programa de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador 
promover a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais e a preservação 
da saúde e da integridade física dos trabalhadores envolvidos em todas as fases 
do empreendimento. 
 

Operação Preventivo e/ou 
Corretivo 

 
Alta 
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Quadro II.7-1: Medidas Mitigadoras Indicadas (continuação) 
 

Aspecto Meio Impacto Medida Indicada Fase de 
Adoção Caráter Eficácia 

Atividades de 
Rotina das 
Unidades de 
Produção 

Socioeconômico 

Geração de renda, 
dinamização da economia local 
e demanda de bens e serviço 

Recomenda-se que seja dada prioridade à contratação de mão-de-obra local, 
bem como à compra de produtos e à contratação de serviços nos municípios da 
área de influência. 

Instalação 
Operação Preventivo Moderada 

Geração e distribuição de 
royalties 

Estimular a sociedade a exigir do poder público a implementação de 
administração comunitária de forma a fiscalizar as Prefeituras locais na aplicação 
dos recursos financeiros arrecadados pelos royalties e impostos em infra-
estrutura, serviços básicos e projetos sociais. Acrescente-se ainda que o Projeto 
de Comunicação Social Regional, na medida em que esclarece à população, 
contribui para informar o cidadão, qualificando-o para participar nos espaços de 
decisão para a gestão de interesses coletivos. 

Ações do Programa de Educação Ambiental conforme processo 
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 02022.003208/2006.  

Operação Preventivo Moderada 

Físico 
 

 
Alteração da qualidade do ar 
devido a emissão atmosférica 
 

Manutenção dos motores à combustão  Operação Preventivo Alta 

Interferência no ambiente pelo 
descarte de água de produção 

Manutenção dos equipamentos e sistemas e monitoramento conforme a 
legislação ambiental vigente  Operação Preventivo Alta 

Interferência no ambiente pelo 
descarte de efluentes da URS 

Manutenção dos equipamentos e sistemas de tratamento e implementação do 
Projeto de Controle da Poluição atendendo a legislação ambiental vigente  Operação Preventivo Alta 

Interferência no ambiente pelo 
descarte de efluentes 
orgânicos 

Manutenção dos equipamentos e sistemas de tratamento e implementação do 
Projeto de Controle da Poluição atendendo a legislação ambiental vigente  Operação Preventivo Alta 

Aumento da produção nacional 
de hidrocarbonetos Não se espera inferir medida que venha mitigar este impacto socioeconômico  Operação - - 

Interferência no ambiente por 
descarte de água de 
resfriamento  

Manutenção dos equipamentos e sistemas de monitoramento  Operação  Preventivo Alta 

Biótico  

Interferência no ambiente pelo 
descarte de água de produção 

Manutenção dos equipamentos e sistemas e monitoramento conforme a 
legislação ambiental vigente  Operação Preventivo Alta 

Interferência no ambiente pelo 
descarte de efluentes da URS 

Manutenção dos equipamentos e sistemas de tratamento e implementação do 
Projeto de Controle da Poluição atendendo a legislação ambiental vigente  Operação Preventivo Alta 

Interferência no ambiente pelo 
descarte de efluentes 
orgânicos 

Manutenção dos equipamentos e sistemas de tratamento e implementação do 
Projeto de Controle da Poluição atendendo a legislação ambiental vigente  Operação Preventivo Alta 

Interferência no ambiente por 
descarte de água de 
resfriamento  

Manutenção dos equipamentos e sistemas de monitoramento Operação  Preventivo Alta 
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Quadro II.7-1: Medidas Mitigadoras Indicadas (continuação). 
 

Aspecto Meio Impacto Medida Indicada Fase de 
Adoção Caráter Eficácia 

 
Permanência das 
FPSO e das 
estruturas 
submersas  
 

Biótico 

Desenvolvimento de 
Comunidades biológicas 
incrustantes 

Recomenda-se não interferir no processo de incrustação da comunidade 
bentônica nas estruturas das unidades (linhas flexíveis e FPSO) permitindo, 
assim, que o desenvolvimento desses organismos (plantas e animais) venha 
aumentar a diversidade local e atrair outras populações de peixes, moluscos e 
crustáceos. 

Operação 
 Preventiva Moderada 

Atração de organismos 
marinhos 

Recomenda-se o controle contínuo dos efluentes orgânicos e inorgânicos de 
forma a garantir a eficiência dos sistemas e assegurar que os descartes estejam 
em conformidade com a legislação vigente.  

Operação Preventiva Moderada 

Físico 
Alteração do sedimento do 
fundo oceânico 

 

Como se trata de um impacto de baixa magnitude, reversível e em curto prazo, 
não será adotada medida mitigadora Operação - - 

Biótico Alteração da comunidade 
bentônica 

Não existem medidas direcionadas para este impacto, uma vez que as 
comunidades bentônicas costumam se reestruturar em pouco tempo.  Operação -- -- 

Retirada das FPSO 
e das estruturas 
submarinas 

Físico 
Alteração do sedimento do 
fundo oceânico 

 

Como se trata de um impacto de baixa magnitude, reversível e em curto prazo, 
não será adotada medida mitigadora 

Desativação 
 

- - 

Biótico Alteração da comunidade 
bentônica 

Não existem medidas direcionadas para este impacto,  uma vez que as 
comunidades bentônicas costumam se reestruturar em pouco tempo. - - 

Socioeconômico Encerramento das zonas de 
exclusão de pesca 

Por meio de ações do Programa de Comunicação Social Regional, informar as 
comunidades pesqueiras sobre o encerramento da zona de exclusão de pesca. Preventiva Alta 
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Quadro II.7-2: Medidas Mitigadoras Indicadas para Eventos Acidentais.  
 

Aspecto Impacto Medida Indicada Fase de 
Adoção Caráter Eficácia 

Vazamentos 
acidentais de 
óleo, durante a 
fase de produção 
(pequeno volume 
(8m3), médio 
volume (200m3) 
ou inventário total 

• Alteração da qualidade 
da água e comunidade 
biótica  

 
• Alteração de 

ecossistemas costeiros 
 
•  Interferência na 

atividade pesqueira  
 
• Interferência nas 

atividades econômicas 
 

 
 

Recomenda-se a aplicação das normas de segurança e proceder aos devidos 
treinamentos dos operadores embarcados, para que em situações de emergência seja 
preservada a integridade e estabilidade das unidades marítimas, além de preservar 
também as vidas humanas. Implementar o Plano de Gerenciamento de Riscos para a 
unidades FPSO, bem como utilizar-se do Plano de Emergência Individual e de 
Contingência permanentemente atualizados e respaldados por um treinamento 
contínuo das instituições e recursos humanos. Implementar sistemas de controle e 
manutenção dos equipamentos e operações que ofereçam riscos de derrames 
acidentais de óleo nas unidades, garantindo uma permanente avaliação de suas 
condições de funcionamento e segurança; 
 
Recomenda-se também que no caso das medidas mitigadoras preventivas não sejam 
suficientes para evitar a propagação das plumas de dispersão de óleo, deve ser 
prevista a adoção de medidas compensatórias para os eventuais danos ambientais 
causados aos ecossistemas atingidos, além de priorizar a imediata limpeza dos 
mesmos. Envolvem ainda, como medidas previstas para o meio antrópico, 
indenizações e apoio específico à comunidade pesqueira eventualmente atingida, além 
do ressarcimento dos eventuais prejuízos do setor ligado ao turismo, entre outros. 
Outras medidas compensatórias poderão ser previstas após avaliação da extensão 
dos prejuízos, bem como em função daqueles provocados ao meio socioambiental. 

Operação 
 
 
 
 

Preventivo 
e/ou corretivo 

 
 
 

Alta 
 
 
 
 
 

Derrame acidental 
de diesel e 
produtos químicos 
e de óleo durante 
offloading 

Contaminação ambiental 
Dar continuidade a implementação dos Programas de Comunicação Social Regional, 
Projetos de Educação Ambiental e de Educação Ambiental de Trabalhadores, com 
objetivos de mitigar o risco de pequenos derrames operacionais.  

Operação Preventiva Alta 
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II.7.1  PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO FPSO P-58 

 
 II.7.1.1  Justificativa 
 

Após avaliação dos resultados das simulações realizados para descarte de água 

produzida nos FPSO P-57, e FPSO P-58, resumidos no Quadro II.7.1-1, são feitas as 

seguintes considerações: 

• evidencia-se grande similaridade das características dos descartes; 

• os empreendimentos localizam-se em águas profundas (LDA > 1.000 m); 

• as vazões do FPSO P-57 e do FPSO P-58 apresentam valores de mesmas 

ordens de grandeza. 

 
Quadro II.7.1-1: Comparação de características de descartes entre os FPSO do 

Parque das Baleias. 

 
Considerando ainda: 
 

• a proximidade das áreas cobertas por monitoramentos periódicos (anuais) 

no entorno das UEP em produção (P-34, Capixaba e P-57) e a área 

passível de monitoramento do FPSO P-58 (Anexo II.7.1 – Mapa 

Localização Geográfica de FPSOs); 

• o FPSO P-57 e o FPSO Capixaba passarão a realizar monitoramentos 

logo após o início do descarte de água de produção; 

Parâmetros FPSO 
P-57 

FPSO 
P-58 

Profundidade de descarte (m) 2 m acima do nível do mar 11,08 
21,85 

LDA local (m) 1259 1399 

Vazão (m3/d) 43.000 43.000 

Diâmetro tubulação 18” 20”  

Comp. do campo próximo (m) 191 Caso 1 = 114 
Caso 2 = 111 

Prof. terminal da pluma (m) 69,6 Caso 1 = 160 
Caso 2 = 171 

Diluição no final do campo próximo 666 Caso 1 = 771 
Caso 2 = 768 
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• o “Projeto de Caracterização Regional da Bacia do Espírito Santo – PCR-

ES”, programado para início de 2011, prevê estações de coleta de água na 

região do Parque das Baleias 

• o início do descarte de água produzida pelo FPSO P-58 está previsto 

apenas para o primeiro semestre de 2013, ou seja, após a implantação do 

PCR-ES e; 

• a UO-ES já está em fase de elaboração da proposta de Monitoramento 

Regional, aos moldes do que foi aprovado pelo IBAMA para a Bacia de 

Campos, contemplando plataformas representativas. 
 

A PETROBRAS considera justificável a não realização de um novo Projeto de 

Monitoramento Ambiental na região para o FPSO P-58. 

 

II.7.2  PROJETO DE DESATIVAÇÃO DO FPSO P-58 

 
II.7.2.1  Justificativa 

A desativação de instalações de produção depende de uma série de fatores 

técnicos, ambientais, de segurança e econômicos, que devem ser analisados caso a 

caso, porque envolvem diversos interesses das comunidades e da região onde a 

instalação se encontra. 

Como os projetos de instalações de produção consideram uma previsão de 

desativação após a vida produtiva da instalação, ou atendem um projeto de produção 

específico, prevendo-se em seguida um novo projeto no campo produtor, podem 

surgir outras especificações de ordem técnica para a remoção ou aproveitamento das 

estruturas submarinas de produção. 

Independentemente do tipo de instalação, os estudos de desativação devem 

incluir alternativas de remoção ou abandono, total ou parcial, para todas as 

instalações existentes, tanto de superfície como submarinas, de maneira a respeitar a 

legislação ambiental e os interesses da comunidade, caso existam, bem como os 

aspectos relacionados à segurança e a saúde. 

Ressalta-se que as premissas da desativação devem estar baseadas nos 

princípios de prevenção dos efeitos potenciais sobre o meio ambiente, da reutilização 
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ou reciclagem das instalações e equipamentos e de uma disposição final adequada. A 

reciclagem dos materiais em terra pode não ser a melhor alternativa do ponto de vista 

ambiental ou mesmo da perspectiva da conservação dos recursos materiais ou 

energéticos. Outras opções, como a utilização das instalações como recifes artificiais 

ou outra destinação alternativa, devem ser avaliadas, considerando os impactos tanto 

no meio físico-biótico como no meio sócio-econômico. 

Com base no planejamento atual, a desativação do FPSO P-58, unidade de 

produção a ser utilizada no Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das 

Baleias, com a produção dos campos dos Campos de Cachalote, de Baleia Franca, 

de Jubarte, de Baleia Anã e de Baleia Azul ocorrerá num prazo de 25 anos (2045). 

Este documento refere-se à desativação da unidade de produção P-58, de seus 15 

poços produtores (e seus 02 Manifolds Submarinos de Produção – MSP), com as 

suas respectivas linhas de produção, serviços e umbilicais eletro-hidráulico, seus 09 

poços injetores e suas respectivas linhas de injeção e umbilicais eletro-hidráulico e, 

finalmente, a desativação do trecho da linha do gasoduto compreendido entre o FPSO 

P-58 e o PLEM Y do Gasoduto Sul Norte Capixaba). 

Com base na experiência da desativação em outros locais e nas tendências 

atuais, a Petrobras acredita que para a desativação do FPSO P-58 deverá considerar 

as premissas e preceitos ambientais relacionados no presente Projeto de 

Desativação, independentemente do momento em que venha a ser executada essa 

desativação. Todavia, é importante ressaltar que novas tecnologias poderão surgir até 

a desativação da unidade, as quais deverão ser incorporadas ao Projeto de 

Desativação. 

O presente projeto visa evitar qualquer risco de poluição ao meio ambiente, 

minimizar possíveis impactos e garantir a completa segurança de pessoas e 

instalações durante esta etapa. Desta forma, se justifica a elaboração de um Projeto 

de Desativação que garanta a consolidação, manutenção e revisão de procedimentos 

e ações a serem empregados. 

 

II.7.2.2  Objetivos do Projeto 

Objetivos Gerais 
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O objetivo principal do Projeto de Desativação proposto para a unidade FPSO P-

58 no Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias, do abandono dos 

poços e da recuperação do seu sistema de coleta e escoamento consiste em evitar 

riscos de poluição ao meio ambiente e minimizar quaisquer possíveis impactos 

decorrentes da etapa de desativação. 

 
Objetivos Específicos 

Como desdobramentos do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 

foram propostos para este projeto: 

• Recuperação dos sistemas de coleta, compreendendo linhas flexíveis, 

umbilicais, anulares e equipamentos dos 15 poços produtores e 09 injetores; 

• Recuperação do sistema de escoamento, que compreende a linha de 

exportação de gás, trecho entre o FPSO P-58 e o PLEM Y do Gasoduto Sul-

Norte Capixaba; 

• Abandono dos poços; 

• Retirada da unidade de produção FPSO P-58 para sua utilização em outra 

locação. 
 
 
II.7.2.3  Metas 
 

Visando ao atendimento dos objetivos específicos propostos acima, as seguintes 

metas foram estabelecidas: 

• Proceder à limpeza e remoção das linhas flexíveis do sistema de coleta 

(produção, injeção e gas lift) e dos manifolds de produção e remoção dos 

umbilicais eletro-hidráulicos e, utilizando-se os procedimentos padrões da 

Petrobras para esta atividade, visando à operação de pull-out. Ressalta-se que 

deverão ser incluídas quaisquer modificações futuras realizadas em função do 

surgimento de novas tecnologias, tendências da indústria petrolífera e 

requisitos legais: 100% dos procedimentos deverão ser revisados, e, se 

pertinente, atualizados, enquanto 100% das ações previstas nos referidos 

procedimentos deverão ser cumpridas; 
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• Proceder à limpeza e remoção as linhas flexíveis de exportação de gás e 

remoção dos umbilicais eletro-hidráulicos do trecho compreendido entre o 

FPSO P-58 e o PLEM Y do projeto Gasoduto Sul-Norte Capixaba; 

• Proceder o abandono permanente dos poços conforme os procedimentos 

estabelecidos na Portaria ANP 25/02 e Norma Petrobras N-2730: 100% das 

ações previstas no procedimento deverão ser cumpridas; 

• Remover os cabos e amarras de ancoragem do FPSO P-58, concluindo sua 

desativação e remoção do campo de Jubarte; 

• Elaborar um Relatório Final do Projeto de Desativação, contemplando o 

cumprimento dos procedimentos previstos, bem como quaisquer requisitos 

legais que sejam aplicáveis na época de desativação. 

 

II.7.2.4  Indicadores de Implementação das Metas 

Devido às especificidades do Projeto de Desativação deste projeto, os 

indicadores que poderão acompanhar o atendimento das metas propostas para o 

projeto deverão constar no Relatório Final do Projeto de Desativação. Este relatório 

deverá apontar o índice de sucesso da aplicação dos procedimentos previstos nas 

Portarias da ANP e das normas internas Petrobras, principalmente confrontando-os 

com os prazos estabelecidos para seu cumprimento. 

Assim, de modo a verificar e acompanhar o atendimento dos objetivos e metas 

do Projeto de Desativação foram propostos os seguintes indicadores, que na medida 

do possível, e de acordo com os tipos de metas estabelecidas, expressam 

quantitativamente o atendimento a estas metas. 

• Percentuais de atendimento às ações previstas nos procedimentos e 

portarias da ANP referentes ao abandono de poços e das normas Petrobras, 

justificando aqueles itens não aplicáveis ao empreendimento em questão; 

• Percentuais de retirada e recuperação dos cabos e amarras de 

ancoragem do FPSO P-58; 

• Percentuais de remoção das linhas flexíveis do sistema de coleta e do 

sistema de exportação. 

 

II.7.2.5  Público-Alvo 
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O público-alvo do Projeto de Desativação do FPSO P-58 e do seu sistema de 

coleta e escoamento compreende: 

• Os trabalhadores da Petrobras, incluindo aqueles de empresas 

contratadas, responsáveis pela manutenção e revisão dos procedimentos, bem 

como pela emissão dos respectivos relatórios; 

• Os trabalhadores da Petrobras, incluindo aqueles de empresas 

contratadas, responsáveis por realizar as atividades de desativação de acordo 

com os procedimentos operacionais previstos e emitir o relatório final; 

• Órgãos Ambientais e Agências Reguladoras que receberão os relatórios 

de acompanhamento e o Relatório Final do Projeto de Desativação. 

 

II.7.2.6  Metodologia 

As operações previstas referem-se à limpeza e recuperação das linhas do 

sistema de coleta, manifolds de produção, linhas de exportação de gás, remoção dos 

umbilicais e remoção dos cabos e amarras de ancoragem do FPSO P-58, que 

deverão ser retirados do fundo do mar. Ao final desta Fase, a unidade FPSO P-58 

deverá abandonar a locação e ter seus poços arrasados de forma permanente.  

Descrevem-se a seguir os principais procedimentos e a metodologia a ser 

seguida para implementação do Projeto de Desativação. 

 

II.7.2.6.1  Limpeza das Linhas flexíveis do sistema de coleta e Manifolds para 

Operação de Pull-out,. 

Os procedimentos deverão garantir a completa inertização e limpeza das linhas 

de gás lift, de produção e tubulações dos Manifolds Submarinos de Produção (MSP) 

assegurando ausência de óleo nas mesmas ao final da operação de limpeza e 

preparação para o pull-out. Deve-se também prever o pull-out dos umbilicais eletro-

hidráulicos empregados no sistema de coleta da produção. Como resultado, pretende-

se que seja evitada qualquer poluição ambiental, além de garantir a segurança da 

operação de pull-out. Descrevem-se a seguir os principais aspectos desta operação 

prevista para a desativação do FPSO P-58 da locação. 

 

Responsabilidade pela Operação 
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A equipe de operação do FPSO P-58 é responsável pela execução da operação 

de pull-out, visando à recuperação das linhas de produção, gás lift, umbilicais e 

manifolds. 

 

Recursos Necessários 

Como recursos necessários à operação de pull-out podem ser destacados: 

• Estoque de óleo Diesel e Etanol suficiente para a realização das 

operações, devendo-se ser considerado, além do estoque mínimo para 

operação do FPSO, o volume correspondente ao descritos para uso nos 

procedimentos de limpeza; 

• Pigs cilíndricos de espuma de baixa densidade de 6, 7,8 e 10 polegadas 

de diâmetro e pigs cilíndricos de média densidade (Red Skin) de 6" ou 4", em 

quantidade suficiente para garantir a limpeza das linhas. Deve ser considerada, 

no mínimo, a passagem de 05 pigs; 

• Além da unidade de bombeio existente a bordo, deverá ser 

providenciado uma unidade geradora de nitrogênio para auxiliar os trabalhos; 

• Cópia do programa da operação do pull-out para detalhamento das 

providências operacionais. 

 

Tarefas a serem desenvolvidas 

(i) Estimativa de tempo e volume de bombeio: 

• Tendo calculado o volume total das linhas, calcular o tempo de trânsito do 

primeiro pig com o colchão de diesel; 

• O volume total de água salgada é indeterminado, uma vez que serão 

realizadas várias lavagens em regime turbulento até a garantia da limpeza das linhas 

para liberação das mesmas. No mínimo deverá ser circulado 05 vezes o volume total 

das linhas com água salgada. 

 

(ii) Remoção de gás e óleo das linhas dos poços ligados a manifolds de produção 

• Alinhar o poço para o separador de teste; 

• Interromper a injeção de gás lift no poço em questão, certificando-se do total 

bloqueio do gás; 
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• Acionar o comando de fechamento das válvulas da ANM do poço; 

• Abrir a válvula crossover para despressurização da linha do anular 

(equalização da pressão com a flowline de produção); 

• Alinhar a saída de gás do separador de teste para o flare; 

• Com a crossover aberta, bombear óleo diesel a uma vazão de até no máximo 

3 bbl/min e pressão de descarga da bomba limitada a 1500 psi. Bombear mais 5% do 

volume da linha do anular circulando diesel na ANM; 

• Iniciar bombeio de água do mar a uma vazão máxima de 3 bbl/min e pressão 

máxima de 1500 psi até o recebimento no recebedor de pig (quando for observado o 

retorno de água no separador de teste, o dreno deverá ser alinhado para sistema de 

dreno aberto para SLOP) e deverá ser fechada a válvula de saída para surge tank 

para evitar contaminação da carga); 

• Avaliar a quantidade de óleo presente na água (medição do TOG) 

prosseguindo com o bombeio até que o valor medido esteja conforme os requisitos de 

água de descarte; 

• Concluída a operação as válvulas do módulo de produção do manifold de 

produção deverão ser posicionadas de forma que este esteja pronto para o 

comissionamento das linhas MSP x FPSO;  

 

(iii) Remoção de gás e óleo das linhas dos poços produtores satélites, linhas manifold 

x FPSO e tubulações dos Manifolds Submarinos de Produção: 

• Alinhar o poço para o separador de teste; 

• Interromper a injeção de gás lift no poço em questão, certificando-se do total 

bloqueio do gás; 

• Acionar o comando de fechamento das válvulas da ANM do poço; 

• Abrir a válvula crossover para despressurização da linha do anular 

(equalização da pressão com a flowline de produção); 

• Alinhar a saída de gás do separador de teste para o flare; 

• Com a crossover aberta, bombear 10% do volume da linha de anular com óleo 

diesel, lançar pig de média densidade de 6" ou de 4", e completar o volume restante 

(90 % do volume da linha de anular) bombeando óleo diesel a uma vazão de até no 
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máximo 3 bbl/min e pressão de descarga da bomba limitada a 1500 psi. Bombear 

mais 5% do volume da linha do anular circulando diesel na ANM; 

• Continuar o bombeio até a chegada do primeiro pig no recebedor. Lançar outro 

pig semelhante ao primeiro e iniciar bombeio de água do mar a uma vazão máxima de 

3 bbl/min e pressão máxima de 1500 psi até o recebimento no recebedor de pig 

(quando for observado o retorno de água no separador de teste, o dreno deverá ser 

alinhado para sistema de dreno aberto (para SLOP) e deverá ser fechada a válvula de 

saída para surge tank para evitar contaminação da carga); 

• Repetir essa operação por no mínimo 05 vezes. Prosseguir com a operação 

dependendo da avaliação feita sobre os resíduos trazidos pelos pigs e da quantidade 

de óleo presente na água (aspecto visual), até que o pig chegue limpo, sem resíduos 

oleosos e se obtenha água limpa no retorno; 

• Concluída a operação, todas as válvulas de superfície, ligadas ao poço, 

deverão ser fechadas e etiquetadas. Também deverá ser registrado em passagem de 

serviço para ciência de todos da operação. As conexões hidráulicas deverão ser 

plugueadas na placa de conexão localizada no riser connection deck; 

• Quando for executada a desconexão do spool sobre o riser de produção, 

deverá ser introduzido neste riser, um pig espuma de baixa densidade com a 

finalidade de formar um tampão e em seguida será montada a cabeça de tração para 

pull-out da linha. Após a desconexão dos risers deverão ser instalados flanges cegos 

nos spools do FPSO P-58. 

 

(iv) Pull-out dos umbilicais 

• Garantir que as válvulas dos equipamentos submarinos, ligadas ao poço, 

estejam fechadas. Também deverá ser registrado em passagem de serviço para 

ciência de todos da operação. 

• Na sequência deve-se desconectar o umbilical do Topside e as conexões 

hidráulicas deverão ser plugueadas na placa de conexão localizada no riser 

connection deck; 

•  Proceder à desconexão dos cabos elétricos da caixa de junção; 

• Montar a cabeça de tração para que o guincho do FPSO possa iniciar o pull-out 

do umbilical; 
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Resultados Esperados 

Após a utilização do procedimento acima descrito espera-se a limpeza das 

linhas de produção, de gas lift e dos manifolds, com conseqüente remoção de gás e 

óleo, evitando-se qualquer poluição no ambiente marinho e mantendo-se as 

tubulações preservadas contra corrosão. O posicionamento destas linhas de 

produção e equipamentos submarinos deverá ser retirado do registro no Sistema de 

Gerenciamento de Obstáculos (SGO). 

 

II.7.2.6.2  Remoção das linhas flexíveis do sistema de coleta e dos Manifolds 

Submarinos de Produção. 

Os procedimentos a serem adotados deverão garantir a retirada dos manifolds 

submarinos de produção (MSP) bem como o pull out e recolhimento das linhas 

flexíveis evitando qualquer poluição ambiental, além de garantir a segurança nestas 

operações.  

Após conclusão da limpeza das linhas flexíveis do sistema de coleta será 

iniciada a operação de pull out do FPSO P-58 e o recolhimento das linhas flexívies, 

seguindo as mesmas diretrizes de instalação do sistema. Essa atividade não 

apresenta risco significativo de vazamento ou contaminação, visto que o recolhimento 

das linhas somente será realizado após confirmação de que as mesmas estão 

devidamente lavadas contendo em seu interior somente água do mar. 

 No recolhimento dos manifolds serão empregados os mesmos métodos e 

recursos utilizados na instalação. Esta atividade será iniciada assim que as 

tubulações dos manifolds submarinos de produção estejam limpas e as linhas 

interligadas aos manifolds tenham sido recolhidas. Esta atividade não apresenta 

risco/perigo significativo de vazamento ou contaminação do meio-ambiente com 

resíduos oleosos, uma vez que em sua desinstalação os manifolds já estarão 

devidamente lavados contendo no seu interior apenas água do mar. 

 

II.7.2.6.3  Abandono Permanente dos Poços 
A desativação da unidade FPSO P-58, à luz de sua concepção atual, prevê o 

abandono permanente dos 15 (quinze) poços produtores e 09 (nove) poços injetores 

utilizados durante o Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias. 



Pág. 
20 / 39 

Medidas Mitigadoras e 
Compensatórias 

II.7 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

Neste Projeto de Desativação serão considerados os procedimentos 

necessários para abandono permanente dos poços, que se encontram estabelecidos 

no regulamento da Portaria ANP 25/02 e na Norma PETROBRAS N-2730 – 

Abandono de Poços. Esta norma fixa as diretrizes para o abandono de poços 

marítimos ou terrestres, visando deixá-los em perfeitas condições de segurança e 

proteção ambiental. Ressalta-se que os poços somente poderão ser abandonados 

após autorização escrita da ANP. 

 

Procedimentos para Abandono Permanente de Poços 

Descrevem-se a seguir os principais procedimentos a serem adotados para o 

abandono dos poços, tendo sido os mesmos consolidados a partir da Portaria ANP 

25/02  e N-2730, para as situações aplicáveis aos poços interligados ao FPSO P-58. 

1. Os tampões de cimento a serem implementados nos poços obedecerão no 

mínimo aos requisitos da portaria 25/2002 da ANP, onde se encontram as normas API 

e ABNT a serem seguidas. 

2. No abandono permanente o intervalo do poço constrito entre tampões deverá 

ficar preenchido com uma barreira líquida; 

3. No abandono permanente de poço equipado com "liner" (revestimento que 

tem extremidade superior próxima a extremidade inferior do revestimento anterior, ou 

seja, não tem continuidade até a cabeça do poço), este deverá ser isolado por tampão 

de cimento de, no mínimo, trinta metros de comprimento, com a base do tampão 

posicionada no topo do "liner" sem prejuízo da adoção dos demais procedimentos de 

abandono. 

4. No abandono permanente de poço os seguintes procedimentos devem ser 

adotados nos intervalos de poço aberto:  

I - deslocar os tampões de cimento de modo que cubram os intervalos 

permeáveis portadores de hidrocarbonetos ou aqüíferos, ficando os topos e bases 

destes tampões, no mínimo, trinta metros acima e abaixo dos intervalos permeáveis 

respectivamente ou até o fundo do poço se a base do intervalo estiver a menos de 30 

metros deste;  
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II - deslocar um tampão de cimento de, no mínimo, sessenta metros de 

comprimento de modo que sua base fique posicionada trinta metros abaixo da sapata 

do revestimento mais profundo;  

5. No caso de existirem zonas de perda de circulação no intervalo aberto, 

assentar um tampão mecânico permanente próximo à sapata do revestimento mais 

profundo e deslocar um tampão de cimento de, no mínimo trinta metros de 

comprimento, acima do tampão mecânico. 

6. No abandono permanente de poço, um dos seguintes procedimentos devem 

ser adotados para o isolamento de um intervalo canhoneado:  

I - deslocar um tampão de cimento de modo a cobrir o intervalo canhoneado 

ficando o seu topo, no mínimo, trinta metros acima do topo do intervalo canhoneado e 

sua base fique, no mínimo, trinta metros abaixo da base deste intervalo canhoneado, 

ou no topo de qualquer tampão preexistente no revestimento (tampão mecânico, 

tampão de cimento, colar, etc.), ou no fundo do poço, caso este tampão ou o fundo do 

poço esteja a menos de trinta metros abaixo do intervalo canhoneado; a seguir, 

efetuar a compressão; ou  

II - assentar um tampão mecânico a não mais de trinta metros do topo do 

intervalo canhoneado e deslocar acima do tampão mecânico um tampão de cimento 

de, no mínimo, trinta metros de comprimento; ou  

III - deslocar um tampão de cimento de, no mínimo, sessenta metros de 

comprimento de modo que a base desse tampão fique posicionada a não mais que 

trinta metros do topo do intervalo canhoneado. 

7. O isolamento do intervalo canhoneado mais raso deve ser feito por um dos 

seguintes métodos:  

I - assentar um tampão mecânico permanente cerca de vinte metros acima do 

topo do intervalo canhoneado e deslocar um tampão de cimento de, no mínimo, trinta 

metros de comprimento acima desse tampão mecânico; ou  

II - deslocar um tampão de cimento de, no mínimo, sessenta metros de 

comprimento de modo que sua base fique posicionada a vinte metros do topo do 

intervalo canhoneado. 

8. Caso parte de qualquer coluna de revestimento seja recuperada, a parte 

remanescente deverá ser isolada de acordo com o disposto a seguir: 
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I - se o topo da parte remanescente da coluna de revestimento estiver dentro de 

uma outra coluna de revestimento, um dos métodos abaixo deverá ser seguido;  

a) deslocar um tampão de cimento de modo que sua base fique posicionada a 

trinta metros abaixo do topo da parte remanescente da coluna de revestimento e seu 

topo a trinta metros acima do topo da mesma coluna; ou  

b) assentar um tampão mecânico permanente a quinze metros acima do topo da 

parte remanescente da coluna de revestimento e imediatamente acima desse tampão 

mecânico, deslocar um tampão de cimento de, no mínimo, trinta metros de 

comprimento; ou  

c) deslocar um tampão de cimento de sessenta metros de comprimento de modo 

que sua base fique posicionada no máximo trinta metros acima do topo da parte 

remanescente da coluna de revestimento.  

II - se o topo da parte remanescente da coluna de revestimento estiver abaixo a 

sapata da coluna de revestimento de diâmetro imediatamente superior, além do 

previsto nos itens “a” ou “c” anteriores, concluir o abandono de acordo com o item 4 

anteriormente citado.  

9. No abandono permanente de poço completado o intervalo produtor deve ser 

isolado assentando-se um tampão mecânico o mais próximo possível do topo da 

parte remanescente da coluna de produção e deslocando-se acima deste, um tampão 

de cimento de, no mínimo, sessenta metros.  

10. No abandono permanente de poço um tampão de superfície deverá ser 

deslocado, sendo que, no caso de poço no mar o tampão de superfície deverá ter, no 

mínimo, trinta metros de comprimento e seu topo deverá ser posicionado no intervalo 

entre cem e duzentos e cinqüenta metros do fundo do mar.  

11. No abandono permanente de poço a Concessionária ou a Empresa de 

Aquisição de Dados deve remover da locação todos os equipamentos de poço 

instalados, de modo que, nas locações marítimas, em lâminas d'água de até oitenta 

metros, os equipamentos deverão ser removidos acima do fundo do mar, ou a vinte 

metros abaixo do fundo naquelas áreas sujeitas a processos erosivos imensos, de 

acordo com o disposto no sub item 4.6.2 do Regulamento aprovado pela Portaria 114, 

de 29 de julho de 2001.  
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12. Os poços ao serem tamponados e abandonados terão suas coordenadas 

registradas em cadastros PETROBRAS e nas cartas para gerenciamento futuro de 

obstáculos dentro do campo de petróleo. Além disto, serão preenchidos e enviados à 

ANP, os formulários de aviso antecipado e notificação de abandono de cada poço, na 

forma do disposto na Portaria ANP N° 25/2002. 

13. Resumo operacional para o abandono dos poços: 

o Retirada da Tree Cap – pode ser executado por SESV ou 

Sonda a depender da disponibilidade dos recursos 

o Retirada da ANM - pode ser executado por SESV ou 

Sonda a depender da disponibilidade dos recursos e da configuração da 

completação do poço (existência de 02 barreiras de segurança na 

COP/COI atuadas remotamente) 

o Retirada da COP/COI superior com sonda. 

o Instalação da barreira mecânica e dos tampões de cimento, 

de acordo com os item 5.7 da N-2730 e artigo 17º da Portaria ANP nº 

25/2002. 

 

II.7.2.6.4  Desativação da Unidade de Produção 

Procedimentos para Desativação da Unidade de Produção 

A desativação do empreendimento será iniciada com a lavagem de todo sistema 

de coleta e escoamento, composto pelas linhas de produção e gasoduto e pela planta 

de tratamento no FPSO P-58, e será executada de acordo com os procedimentos 

abaixo: 

• Paralisar a produção de óleo e gás associado; 

• Executar a drenagem completa de todos os vasos da planta, e bombear 

todo óleo residual dos vasos e tanques para navio aliviador; 

• Despressurizar os vasos da planta; 

• Executar a lavagem da planta de separação de óleo utilizando-se a 

bomba de serviço da unidade que será conectada na entrada dos risers de 

produção e bombeará água salgada através do sistema. Essa água será 

direcionada para os tanques de slop, e daí encaminhada para os tanques da 

embarcação; 
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• Realizar a última operação de transferência para o navio aliviador; 

• Imediatamente após a última operação de transferência, deverá ser procedida 

à lavagem do mangote de transferência, que será executada pela bomba de 

serviço, que bombeará água salgada pelo mangote até o navio aliviador; 

• Enviar pig espuma de baixa densidade para garantir a remoção de condensado 

do gasoduto de exportação;  

• Executar inertização dos equipamentos das unidades de compressão e 

tratamento de gás, planta de separação de óleo e tratamento de água oleosa 

com CO2 ou Nitrogênio. Todos os equipamentos e tubulações associadas 

serão soprados com N2 ou CO2, de modo a provocar a exaustão de qualquer 

resíduo de gás no interior dos mesmos. Em seguida serão realizados testes 

com explosímetro na atmosfera do interior de todos os equipamentos; 

• Executar limpeza interna dos vasos e tanques da planta. Todos os vasos da 

planta de tratamento de óleo e tanques serão abertos para limpeza interna, os 

resíduos sólidos remanescentes do processo de lavagem encontrados no 

interior dos equipamentos serão removidos e transportados por rebocadores 

até o porto da CPVV, quando serão dispostos em aterro industrial pela 

empresa Vitória Ambiental; 

• Após inertização e limpeza de todos os equipamentos, as tubulações 

associadas serão raqueteadas e isoladas individualmente, de modo a provocar 

a eliminação de riscos de ignição em decorrência dos hidrocarbonetos 

existentes, como óleo ainda aderido às paredes das tubulações, após a 

lavagem; 

• Como o FPSO P-58 não possui um sistema de posicionamento dinâmico, mas 

um sistema de ancoragem, os cabos de ancoragem deverão ser 

desconectados e recolhidos. Os serviços serão iniciados com a remoção das 

linhas de ancoragem, quando os cabos de ancoragem serão desconectados 

das amarras, e estas, recolhidas pelos guinchos do FPSO P-58. O restante dos 

trechos de amarras e cabos serão recolhidos por rebocadores de manuseio de 

âncoras, apropriados para essa finalidade; 

• Por fim, a P-58 será desativada sendo necessário que a mesma seja rebocada 

por outra embarcação para sua saída definitiva da locação. Não se tem, neste 
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momento, o destino a ser dado à P-58 após sua saída do campo de Jubarte 

podendo ser direcionada rumo à outra locação, ainda não definida, ou a um 

estaleiro para eventuais adequações às características da nova área a ser 

produzida. Cabe ainda lembrar que esta unidade de produção é afretada pela 

Petrobras no mercado internacional, fato que permite ainda a opção da mesma 

poder se deslocar para fora da jurisdição territorial brasileira após o contrato de 

afretamento; 

• Com relação às demais instalações submarinas, como linhas flexíveis e 

umbilicais eletro-hidráulico de escoamento, compreendido entre o FPSO P-58 e 

o PLEM Y do projeto Gasoduto Sul-Norte Capixaba, após limpas, será feito 

pull-out sendo que na seqüência as mesmas serão inspecionadas, testadas e 

armazenadas em local apropriado para aplicação em outros projetos da 

PETROBRAS. 

 

II.7.2.7 Acompanhamento e Avaliação 

Dentre os objetivos deste Projeto, consta a consolidação dos procedimentos e 

ações a serem empregados durante a desativação, prevendo a manutenção e revisão 

dos mesmos ao longo do tempo, de modo a adequá-los às novas tecnologias, 

tendências da indústria petrolífera e requisitos legais. 

Desta forma, o acompanhamento do desenvolvimento do Projeto inclui a 

verificação das metas e indicadores propostos, o que implica na revisão dos 

procedimentos, e atualização dos mesmos, quando necessário, bem como na 

emissão de relatório final. 

O acompanhamento e a avaliação serão efetuados pela equipe técnica e pela 

equipe de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da UO-ES, responsáveis pelo 

empreendimento. 

 

II.7.2.8  Inter-Relação com outros Projetos 

O Projeto de Controle de Poluição, mais especificamente na parte referente ao 

Gerenciamento de Resíduos, estará diretamente relacionado com o Projeto de 

Desativação, devido à necessidade de gerenciar, controlar e dar destinação 
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adequada aos resíduos gerados durante a etapa de desativação, de acordo com as 

normas técnicas e requisitos legais aplicáveis. 

 

II.7.2.9  Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

O seguinte documento da IMO (International Maritime Organization) é 

considerado requisito, por se constituir em diretriz padrão a ser considerada na 

desativação: 

• International Maritime Organization – IMO – 1989: Guidelines and Standards 

for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental 

Shelf. 

• Portaria ANP N. 25, de 06 de Março de 2002, que aprova o regulamento de 

abandono de poços perfurados com vistas à exploração ou produção de 

petróleo e/ou gás. 

• Norma Petrobras N-2730 – Abandono de Poço que fixa as diretrizes para o 

abandono de poços marítimos ou terrestres,visando deixá-los em perfeitas 

condições de segurança e proteção ambiental. 

 

II.7.2.10  Cronograma Físico-Financeiro 
Apresentam-se a seguir, na Tabela II.7.6.10-1, as principais etapas da 

desativação da Fase 2 do Campo de Jubarte acompanhadas de seu cronograma de 

execução. 
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Tabela II.7.6.10-1: Etapas de desativação contendo as previsões financeiras e físicas. 
Etapas Duração Custo (US$)

Desgaseificação e limpeza das linhas de produção e de 
gás lift para a operação de pull-out 40 dias 2.500.000 

Inertização da planta de processo da P-58 10 dias 1.000.000 

Limpeza interna dos vasos e linhas da planta 50 dias 3.900.000 

Recuperação e remanejamento das linhas do sistema 
de coleta e do sistema de exportação e Manifolds 
Submarinos de Produção. 

360 dias 80.000.000 

Remoção dos cabos e amarras de ancoragem da 
Unidade P-58 90 dias 7.000.000 

Remoção da P-58 do Campo de Jubarte 3 dias 500.000 

Total 553 dias 94.400.500
 

 

II.7.2.11  Responsabilidade Institucional pela Implementação do Projeto 
A instituição responsável pela implementação do Projeto de Desativação é a 

PETROBRAS/ Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo – 

UO-ES. 

 

II.7.2.12  Responsáveis Técnicos                                                                                          

Responsável Técnico pelo presente projeto: Carlos Alberto Giacomim Pereira 

Registro no IBAMA Nº.: 201353 

Registro no CREA ES Nº.: 080162629-3 
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II.7.3  PROGRAMA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS DO 
TRABALHADOR 
 
II.7.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do Programa de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS do 

Trabalhador é proporcionar a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais, 

através da eliminação ou minimização dos riscos, visando à preservação da saúde e 

da integridade física dos trabalhadores envolvidos em todas as fases do 

empreendimento. 

 

II.7.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar e caracterizar antecipadamente os riscos; 

• Avaliar os agentes detetados e passíveis de provocar danos à saúde ou à 

integridade física do trabalhador; 

• Estabelecer controle efetivo dos meios aplicados na prevenção de acidentes 

ou de doenças, monitorando e verificando as alterações ou situações dos 

agentes (físicos, químicos e biológicos) ou de novas situações que se 

apresentem no ambiente de trabalho e, que de alguma forma, estejam ou 

possam vir a provocar danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores; 

• Registrar e divulgar apropriadamente os dados e as informações levantadas, 

conscientizando os empregados sobre os riscos a que estão submetidos e 

suas respectivas medidas de controle; 

• Realizar campanhas de divulgação dos prazos para realização dos exames 

médicos periódicos. 

 

II.7.3.3  Metas 

As metas deste Programa visam manter os ambientes de trabalho dentro das 

condições adequadas ao desenvolvimento das atividades laborais favorecendo a 

prevenção de acidentes do trabalho ou de doenças ocupacionais decorrentes da 

exposição a agentes ambientais. 
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1) Indicadores de Implementação das Metas 
Os indicadores utilizados para o acompanhamento das metas, a partir da 

entrada em operação das unidades marítimas, são as mesmas já estabelecidas nos 

Programas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS da Companhia. 

 
 
Segurança 

Indicador Identidade do 
Indicador Meta Acompanhamento 

Consolidação 
dos 

Resultados 
Percentual de 
atendimento 
de metas do 
Plano de Ação 
do Programa de 
Prevenção de 
Riscos 
Ambientais - 
PPRA 

(metas 
cumpridas/metas 
planejadas) x100 

100% das 
ações 
planejadas 
para o ano 
analisado 

mensal anual 

Limite máximo 
admissível para a 
Taxa de 
Frequência de 
Acidentados com 
Afastamento -
TFCA 
 

n.º de acidentados 
com afastamento/ 
milhão de horas-
homem de 
exposição ao risco 

Será 
estabelecida 
a partir da 
entrada da 
unidade em 
operação e 
estará de 
acordo com 
as metas 
estratégicas 
definidas 
pela 
PETROBRAS. 

mensal anual 
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Saúde 

Indicador Identidade do 
Indicador Meta Acompanhamento 

Consolidação 
dos 

Resultados 

Percentual de 
ASO válidos 
 

Número de ASO 
com prazo de 
validade ≤ 365 
dias, no período 
considerado, 
dividido pelo 
efetivo ativo na 
data da medição, 
multiplicado por 
100. 

100% mensal anual 

Limite máximo 
admissível 
para a Taxa de 
Incidência 
de Doença 
Ocupacional- 
TIDO 
 

Número de casos 
novos de doença 
ocupacional no 
período dividido 
pelo número de 
empregados no 
meio do período, 
multiplicado por 
1000. 

1,5 mensal anual 

 
 
II.7.3.4  Público-alvo 

O público alvo do programa é composto pelos trabalhadores vinculados ao 

empreendimento na fase de operação. 

 

II.7.3.5  Metodologia 

O desenvolvimento e a execução do Programa de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde do Trabalhador será baseado no Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA e no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – 

PCMSO, acompanhados pelos respectivos planos de ação. O PPRA é considerado 

como parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas do empreendimento no 

campo da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da 

integração com o PCMSO, e deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 

• Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

• Estratégia e metodologia de ação; forma de registro, manutenção e divulgação 

dos dados; periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 
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O inventário de riscos à saúde identificados no PPRA subsidia a elaboração do 

PCMSO, em particular na definição dos exames complementares necessários, 

condutas a serem adotadas e a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. 

Os dados dos relatórios do PCMSO proporcionam informação, realimentam o 

processo de avaliação de riscos e favorecem a avaliação da eficácia das medidas de 

controle implantadas, através da definição de indicadores de desempenho reativos 

relacionados ao registro de doenças ocupacionais. 

 

1) Metodologia para o Alcance das Metas Relacionadas à Segurança 

a) Percentual de atendimento de metas do Plano de Ação do PPRA: 

• Promover o aperfeiçoamento constante da Equipe de SMS da Unidade, com 

treinamentos e cursos relacionados à Higiene Ocupacional; 

• Realizar reuniões periódicas para análise do andamento das ações constantes 

no Plano; 

• Garantir a utilização de profissional qualificado para a coordenação das ações; 

• Divulgar através de mapas de riscos ambientais, palestras, cartazes e outros 

meios de comunicação os riscos identificados no ambiente de trabalho; 

• Quando não for possível o controle do risco na fonte, garantir a correta 

especificação e distribuição na forma gratuita dos EPI – Equipamentos de 

Proteção Individual. 

 

b) Limite máximo admissível para a Taxa de Frequência de Acidentes com 

afastamento: 

• Divulgar através de palestras, cartazes e outros meios de comunicação os 

riscos identificados no ambiente de trabalho; 

• Quando não for possível o controle do risco na fonte, garantir a correta 

especificação e distribuição na forma gratuita dos EPI – Equipamentos de 

Proteção Individual; 

• Monitorar a Implantação do Plano de Perenização das 15- Diretrizes de SMS 

da PETROBRAS; 

• Aplicar os requisitos do PG-2EG-00047 MS- Manual de Segurança do E&P 

durante o desenvolvimento das atividades operacionais. 
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2) Metodologia para o Alcance das Metas Relacionadas à Saúde 
a) Percentual de ASO válidos: 

Incentivar a realização no tempo previsto dos Exames considerados 

(Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e Demissional), 

através de campanhas de conscientização e abordagem direta dos trabalhadores 

pelos gerentes imediatos. 

 

b) Taxa de Incidência de Doença Ocupacional (TIDO): 

Garantir a realização das avaliações ambientais dos riscos físicos, químicos e 

biológicos presentes nos ambientes de trabalho e previstas no Plano de Ação do 

PPRA; 

Comunicar ao trabalhador os riscos ambientais existentes em seu local de 

trabalho e as medidas preventivas para o seu controle; 

Realizar reuniões periódicas para análise do andamento das ações constantes 

no Plano de Ação do PPRA; 

Garantir a utilização de profissional qualificado para a coordenação das ações; 

Implementar mecanismos que preservem a saúde da força de trabalho, 

buscando assegurar-lhe, sempre que necessário, diagnóstico precoce, atendimento 

imediato, interrupção de exposição, limitação de dano e reabilitação. 

 

II.7.3.6  Acompanhamento e Avaliação 

A PETROBRAS, através da gerência de SMS - Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde da UO-ES, realizará auditorias periódicas de SMS para a verificação do grau 

de atendimento do referido programa e acompanhamento dos indicadores propostos. 

 

II.7.3.7 Resultados Esperados 

Tornar viável o cumprimento dos objetivos propostos neste Programa, com o 

alcance das metas estabelecidas para os indicadores propostos, contribuindo para a 

preservação da saúde e integridade dos trabalhadores frente aos riscos ambientais 

identificados nos ambientes de trabalho do empreendimento. 
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II.7.3.8 Inter-relação com outros Projetos 
Haverá inter-relação direta com outros projetos na área do pré-sal aprimorando 

os resultados das tecnologias aplicadas neste programa e replicando-as para futuros 

projetos que contenham características similares ao deste estudo, corroborando para 

a utilização dessas tecnologias no processo de conhecimento “lições aprendidas”. O 

Programa de SMS do Trabalhador está fortemente alinhado com a missão da 

Petrobras que é de “atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e 

ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços 

adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento dos 

países onde atua”. 

 

II.7.3.9 Atendimento à Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

 

Portaria 3214/78 - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE; 

Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras; 

PP-0V3-00007 – Procedimento para Implementação do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA; 

Norma PETROBRAS- N-2691 – Exames Médicos Ocupacionais. 
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II.7.3.10 Cronograma da Implementação do Programa de SMS 
 
ETAPAS Pré- 

Operação
Operação (Bimestre) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elaboração do PPRA 
1.1 Elaboração do 

documento base do 
PPRA 

         

1.2 Elaborar as APR e 
Hazop 

         

2. Elaboração do PCMSO 
2.1 Elaboração do 

Documento Base 
         

2.2 ExamesPeriódicos(ASO)          
2.3 ExamesComplementares          
3. Treinamentos 
3.1 Proteção Auditiva          
3.2 Gerenciamento de 

Produtos Químicos 
         

3.3 Proteção cutânea de 
mãos e braços 

         

3.4 Proteção Respiratória          
3.5 Aplicação do Manual de 

Segurança 
         

4. Auditorias Externas          
 
 
II.7.3.11 Responsabilidade Institucional pela Implementação do Projeto 

A instituição responsável pela implementação do Projeto de Desativação é a 

PETROBRAS/ Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo – 

UO-ES. 

 

II.7.3.12 Responsáveis Técnicos 

Responsável Técnico pelo presente projeto:  

Carlos Alberto Giacomim Pereira 

Registro no IBAMA Nº.: 201353 

Registro no CREA ES Nº.: 080162629-3  
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II.7.4 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES - PEAT 

 
O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores da UO-ES, elaborado 

em consonância com as novas diretrizes de Educação Ambiental adotadas pela 

CGPEG/IBAMA, foi enviado ao IBAMA por meio da Carta UO-ES/SMS 0359/2007, de 

11 de junho de 2007, sendo aprovado por meio do Ofício CGPEG/DILIC/IBAMA 

217/08, em 07/03/2008 (processo nº 02022.003208/2006-51). 

 

Esse programa, que se constitui numa medida mitigadora e compensatória dos 

empreendimentos da PETROBRAS no Espírito Santo, possui os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral 
Promover a educação continuada dos trabalhadores envolvidos nas atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás natural da UO-ES, por meio de 

processos educativos transdisciplinares e de realigação dos saberes que envolvam as 

temáticas de segurança, meio ambiente e saúde do trabalhador, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento e atitudes de autonomia dos sujeitos da ação 

educativa. 

 

Objetivos Específicos 

• Mobilizar os interlocutores dos Ativos e/ou dinamizadores para interação com a 

nova proposta pedagógica do PEAT e as etapas de planejamento participativo. 

• Diagnosticar as reais necessidades da prática dos trabalhadores da UO-ES, 

nas áreas temáticas de SMS. 

• Sensibilizar as gerências e dinamizadores dos diferentes setores e níveis 

hierárquicos da empresa e suas contratadas, quanto à importância de 

participação coletiva no Sistema de Gestão Integrada de SMS da UO-ES. 

• Identificar potenciais dinamizadores para participar de maneira ativa na 

formação e divulgação dos conceitos e conhecimentos em Educação 

Ambiental envolvendo as temáticas de meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho. 
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• Formar dinamizadores sensíveis e capazes de difundir conceitos e 

conhecimentos nas áreas de SMS para a toda a força de trabalho da UO-ES. 

• Orientar os dinamizadores quanto a elaboração e o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas e transdisciplinares envolvendo as temáticas de SMS que 

garantam o caráter de continuidade deste Programa Educacional. 

• Apoiar as iniciativas educacionais já existentes nas áreas de SMS, agregando-

as a este Programa por meio de uma metodologia de conectividade que 

possibilite a difusão do conhecimento. 

• Elaborar, de forma participativa direta e indireta, instrumentos de formação, 

informação e comunicação que subsidiem o conjunto de ações educativas nas 

áreas de SMS, junto à força de trabalho com a exploração de petróleo e gás da 

UO-ES. 

 

O público a que se destinam as ações propostas por este Programa é aquele 

constituído pela força de trabalho direta e indiretamente responsável pelas atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás natural da PETROBRAS - Unidade de 

Negócio do Espírito Santo (UO-ES) e suas contratadas. 

 

 

II.7.5  PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REGIONAL – PCSR 

 
O Projeto de Comunicação Social Regional da UO-ES, denominado PCSR, cujo 

processo foi formalizado junto ao IBAMA sob nº 02022.000239/08 encontra-se em 

andamento. 

Está estruturado de forma a esclarecer às comunidades da área de influência 

sobre os empreendimentos, os impactos decorrentes das atividades desenvolvidas e 

suas medidas mitigadoras e/ou compensatórias. A área de influência foi dividida em 3 

regiões de atuação: 

 

• Região Norte – Municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré e 

Linhares. 

• Região Centro – Municípios de Aracruz, Fundão, Serra, Vitória e Vila Velha. 
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• Região Sul – Municípios de Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, 

Marataízes e Presidente Kennedy. 

 

Possui como objetivo geral criar um canal de comunicação com as comunidades 

da área de influência, esclarecendo-as sobre as características e impactos 

decorrentes das atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural na 

área de atuação da UO-ES, bem como suas medidas mitigadoras pertinentes.  Esse 

objetivo será alcançado por meio dos seguintes objetivos específicos: 

• Apresentar à comunidade os empreendimentos da UO-ES, compreendendo 

a sua influência nos contextos local, regional e nacional; 

• Apresentar os impactos ambientais, econômicos e sociais dos 

empreendimentos e suas medidas potencializadoras e mitigadoras; 

• Promover uma interação entre as comunidades e a Petrobras, por meio de 

reuniões com a comunidade, central de atendimento, Boletim informativo e 

Programa de rádio, possibilitando o esclarecimento de dúvidas e o recebimento 

de críticas e sugestões dos grupos sociais afetados. 

 

O Programa é composto pelas seguintes ações: realização de reuniões com a 

comunidade; distribuição de boletins informativos (Informe Comunidade); atendimento 

permanente à população pelo canal de comunicação; produção de releases para a 

imprensa, quando necessário, e divulgação de Programa de Rádio (Informe 

PETROBRAS). 

 

 

II.7.6  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PEA 

 
O Projeto de Educação Ambiental da UO-ES, denominado PEA-ES, cujo 

processo foi formalizado junto ao IBAMA sob nº 02022.003208/2006-51, encontra-

se em andamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal da atividade da qual trata esta Análise e Gerenciamento de 

Riscos – AGR é a instalação da Unidade Estacionária de Produção (UEP) FPSO 

P-58 e de sua infra-estrutura submarina associada, visando a produção e 

escoamento de petróleo e gás natural dos Campos marítimos de Jubarte, 

Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e Baleia Anã, localizados na região do 

Parque das Baleias.  

Em decorrência de novas descobertas nesta região, faz-se necessária a 

ampliação dos projetos previstos no escopo já licenciado do Desenvolvimento 

Integrado da Produção e Escoamento da área do Parque das Baleias e Campo de 

Catuá, por meio dos seguintes projetos: Desenvolvimento Integrado da Produção 

e do Norte do Parque das Baleias (FPSO P-58) e Desenvolvimento da Produção 

de Baleia Azul Pós-sal (UEP do tipo FPSO). 

Embora esta AGR seja específica para o FPSO P-58, neste documento são 

descritos os principais riscos referentes à instalação e operação de UEP similares 

(tipo FPSO), tendo a P-58 sido escolhida como referência devido ao adiantado 

estágio de  detalhamento do projeto. 

É importante observar que esta AGR subsidiará, além da emissão da licença 

prévia dos empreendimentos descritos anteriormente, as licenças de instalação e 

operação do FPSO P-58. Ressalta-se que as informações completas e definitivas 

do Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-sal serão 

apresentadas em estudo para LI e LO especifico para este empreendimento. 

O desenvolvimento dos projetos de ampliação do Parque das Baleias 

contempla a produção de óleo leve de reservatórios da seção pré-sal e de óleo 

pesado dos reservatórios paleocênicos e eocênicos (pós-sal) locados nas 

concessões dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 

Baleia Anã.  

 

Estes Campos encontram-se localizados na porção norte da Bacia de 

Campos, a aproximadamente 80 Km do Pontal de Ubu, município de Anchieta, 

litoral sul do Estado do Espírito Santo, em lâmina d’água que varia entre 1.200 a 

1550 metros.  As figuras a seguir mostram a localização das concessões dos 

Campos acima citados  
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 Localização dos Campos na área do Parque das Baleias. 
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Mapa de detalhe dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 
Baleia Anã. 
 

A realização de uma Análise de Riscos tem por objetivo a análise dos 

fenômenos, que não são determinísticos, relacionados com possíveis liberações 

de produtos estranhos ao meio ambiente e em concentrações significativas. 
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A caracterização/descrição do empreendimento está apresentada no item II.2 

deste Estudo de Impacto Ambiental, do qual esta Análise e Gerenciamento de 

Riscos Ambientais é parte integrante. 

 

 

II.8.1 - ANÁLISE HISTÓRICA DE ACIDENTES AMBIENTAIS 

 

II.8.1.1 - Acidentes com Dutos Submarinos e Unidades de Produção FPSO - 

Fontes Internacionais 

 

II.8.1.1.1  US Department of Transportation - USDOT 

 

O US Department of Transportation – USDOT é o órgão responsável pela 

regulação dos transportes nos Estados Unidos da América e publica a estatística 

de acidentes envolvendo vários tipos de transportes, incluindo os dutos 

submarinos. Adiante se encontram os principais resultados publicados no artigo 

Risk Assessment of Offshore Pipelines and Risers.  

Segundo o US DOT, as principais causas iniciadoras de acidentes em dutos 

submarinos são aquelas apresentadas a seguir. 

• Causas Naturais 

 

Os riscos resultantes são essencialmente devidos à: 

- Agressividade do meio ambiente provocando a corrosão externa do 

material do duto; 

- Efeitos hidrodinâmicos das ondas e correntes marítimas que afetam a 

estabilidade do duto em termos de sua sustentação. 

Devem-se levar em consideração as tempestades, ciclones, terremotos e 

deslizamentos do leito do mar que apesar de não serem freqüentes, são 

geralmente violentos e causam sérios danos as linhas submarinas. 

 

Outros fenômenos naturais podem ser classificados como permanentes ou 

contínuos. Estes estão relacionados a transporte de sedimentos, erosão e 

correntezas. Estes provocam um grande número de efeitos, por exemplo: 
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- Perda da cobertura de proteção dos dutos; 

- Aparecimento de zonas livres, isto é, trechos de dutos que ficam sem 

sustentação como resultado da ação das correntes marítimas. Isto provoca 

esforços mecânicos (tensões - stress) inadmissíveis no duto, podendo levar 

à sua ruptura e provocar o fenômeno da formação de vórtices causados por 

correntes marítimas transversais; 

- Mudança na tipologia no leito do mar devido à erosão, correntes marítimas 

e o movimento dos sedimentos no leito do mar. O mais crítico destes 

fenômenos é o aparecimento de zonas livres. 

• Causas Técnicas 

 

Foram identificadas as seguintes falhas técnicas que deram origem a seqüências 

acidentais. 

- Falha Mecânica de Projeto e Construção 

Os vazamentos atribuídos a esta causa são relativamente raros. Algumas 

falhas de corrosão podem ser identificadas mais apropriadamente definidas como 

procedimento de construção de má qualidade onde a superfície dos dutos foi 

inadequadamente preparada ou técnicas de revestimento aplicadas 

inadequadamente. 

As falhas da estrutura ocorrem quando suportes inadequados foram 

colocados em uma seção que necessitava de controle de esforço. O projeto e a 

construção de baixa qualidade das sustentações dos dutos e contenções para os 

dutos sujeitos a uma grande faixa de variações de temperatura de operação levou 

a perfuração da parede do duto devido à abrasão ou deformação da linha. 

O excesso de tensão em flanges ou o emprego de material impróprio em 

gaxetas resultaram em vazamentos. Grandes impactos durante a construção 

também resultam em corrosão por stress e falha eventual. 

Pode-se notar que a maioria das falhas, se não são detectadas durante a 

construção, o serão nos testes hidráulicos e nas inspeções durante a operação. 
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- Ruptura da Solda 

Falhas nas soldas acontecem ocasionalmente em algumas redes de dutos mais 

antigas, mas o alto padrão de solda e as técnicas internacionais do Non 

Destructive Test - NDT praticamente eliminaram esta fonte de problema. 

-  Defeito do Material 

Este tipo de causa de vazamento está declinando com a melhoria do controle dos 

padrões de qualidade e procedimentos de testes. No passado, em alguns 

acidentes onde houve ruptura da solda foi verificado que a causa não era a solda, 

mas sim, do material. As falhas do material e sua contaminação podem ocorrer 

durante o processo mecânico de laminação. 

-  Perda da Cobertura de Proteção 

As conseqüências de vários tipos de agressão, tais como, quedas de rejeitos 

oriundos das plataformas, lançamento de âncoras e redes de pesca podem levar 

à perda ou danos ao revestimento de concreto da linha ou nos provadores de 

corrosão, que podem causar a fratura da linha. 

- Falha na Proteção Catódica 

Este tipo de falha ocorre em linhas onde os níveis de proteção são inadequados. 

Podem ocorrer interferências das estruturas de condutores adjacentes ou de 

outros sistemas de proteção catódica. A proteção catódica pode ser menos 

efetiva em certos projetos de dutos com isolamento. 

 

• Causas Operacionais 

 

Foram identificadas as seguintes causas operacionais: 
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- Danos por Forças Externas (Atividade Terciária) 

Foi observado que a maior parte das causas dos vazamentos provocados por 

força externa foram provocados por perfurações, dragagens, ancoragens, pesca, 

descarga de rejeitos etc. Podem existir danos devido à sabotagem, porém ocorre 

em menor número, mas o fato do duto ser submerso, dificulta este tipo de ação, 

pois é necessário equipamento especial. 

O principal risco é devido à dragagem do duto e impacto causado pelas 

redes. Os danos causados pelas âncoras são mais freqüentes nas proximidades 

de plataformas ou terminais. 

Os danos causados por âncoras de navio têm sua intensidade dependente do 

peso da âncora e da velocidade com que esta é lançada e enterrada no fundo do 

mar. 

- Corrosão 

Pode ocorrer externa ou interna. A deterioração de uma instalação industrial pelos 

estragos da corrosão é um problema há muito tempo conhecido, mas é talvez 

mais efetivo nos dutos que em outras áreas da engenharia. No caso da corrosão 

externa, técnicas modernas de preparação e cobertura da linha e complementar 

proteção catódica reduziram o problema a proporções gerenciáveis.  

Numericamente a corrosão tem sido o maior contribuinte para os acidentes de 

vazamentos, e apesar da proporção ter diminuído nos últimos anos, os problemas 

de corrosão influenciarão nas estatísticas por algum tempo ainda. Em termos dos 

volumes, a quantidade vazada resultante de corrosão foi comparativamente 

menor e o impacto ambiental desprezível. 

A corrosão é um problema sério principalmente no caso de dutos termicamente 

isolados, pois estes sofrem expansão e contração de acordo com a variação da 

temperatura interna e assim acaba provocando rachaduras no isolamento. 
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II.8.1.1.2 - PARLOC-2001 

 

O relatório PARLOC-2001: The Update Of Loss Containment Data For 

Offshore Pipelines - 2003 foi publicado pelo Health and Safety Executive - HSE, 

Institute of Petroleum - IP e United Kingdom Offshore Operators Association – 

UKOPA.  

No final do ano de 2000, o número de dutos instalados no Mar do Norte era 

1.567 dutos, o comprimento total de duto instalado era de 24.837 km e uma 

experiência operacional de 328.858 km-ano. 

A maior parte dos dutos foi instalada entre os períodos de 1971-1975 e de 

1981-1985. Entre 1995-2000, 564 dutos foram instalados. Existe, 

aproximadamente, o mesmo número de oleodutos e gasodutos, mas os 

gasodutos são mais longos. 

 
Tabela II.8.1.1.2-1: Número de Dutos no Mar do Norte - 2000. 

Tipo de linha 

 

                 Diâmetro (pol) 

Produto Transportado 
Total 

Óleo Gás Outrosa 

Linhas Flexíveis 181 105 212 498 

Dutos de Aço 319 451 299 1.069 

0 a 9 161 142 249 552 

10 a 16 79 145 42 266 

18 a 24 37 84 5 126 

26 a 40 25 57 2 84 

Desconhecido 17 23 1 41 

Total 500 556 511 1.567 

                                                 
a Transporte de fluidos como água e produtos químicos. 
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Tabela II.8.1.1.2-2: Comprimento Instalado - Dutos no Mar do Norte - 2000. 

Tipo de linha 

 

                      Diâmetro 

                        (pol) 

Comprimento Instalado
(km) 

Total 
Óleo Gás Outros 

Linhas Flexíveis 365 600 1.024 1.989 

Dutos de Aço 5.388 13.866 3.594 22.848 

0 a 9 925 1.085 3.024 5.034 

10 a 16 1.217 2.274 398 3.889 

18 a 24 1.419 2.880 53 4.352 

26 a 40 1.725 6.598 118 8.441 

Desconhecido 102 1.029 0 1.131 

Total 5.753 14.466 4.618 24.837 

 

Tabela II.8.1.1.2-3: Experiência Operacional - Dutos no Mar do Norte - 2000. 

Tipo de linha 

 

                 Diâmetro (pol) 

Experiência Operacional 

(km-ano) Total 

Óleo Gás Outros 

Linhas Flexíveis 2.576 1.959 3.620 8.155 

Dutos de Aço 79.380 188.194 39.672 307.246 

0 a 9 10.364 8.907 33.702 52.973 

10 a 16 16.566 27.861 3.109 47.536 

18 a 24 20.292 37.989 562 58.843 

26 a 40 31.862 113.412 2.297 147.571 

Desconhecido 296 24 2 322 

Total 81.956 190.153 43.292 315.401 
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O relatório avalia 542 incidentes, deste total, 396 são relativos a dutos em 

operação. Destes 396 incidentes, 188 resultaram em vazamentos distribuídos da 

seguinte forma: 

 

- 65 vazamentos em dutos de aço; 

- 31 vazamentos em Linhas Flexíveis; 

- 92 vazamentos em conexões. 

 

Os acidentes relativos às Linhas Flexíveis foram distribuídos nas seguintes 

localizações: 

 

- Plataforma; 

- Riser; 

- Zona de Segurança (≤ 500 m a partir da plataforma); 

- Mid Line (> 500 m a partir da plataforma); 

- Poço (até 500 m de um poço submarino); 

- Zona Próxima ao Litoral; 

- Terra; 

- Desconhecida. 

 

As Causas Iniciadoras dos 31 acidentes envolvendo Linhas Flexíveis em 

operação estão sumarizadas na Tabela II.8.1.1.2-4: 

- Dos 31 acidentes, 12 foram causados por falha de material. 5 destes 

acidentes ocorreram devido a fragilização do material causada por 

condições inadequadas de operação para especificação das linhas 

utilizadas. Hoje em dia já existem linhas com especificações mais 

adequadas aos serviços realizados pelas Linhas Flexíveis; 

- Os 19 acidentes restantes ocorreram devido a danos externos e corrosão 

(1 acidente); sendo que  

- Destes mesmos 19 acidentes, 3 acidentes foram causados por danos 

ocorridos durante a instalação ou agravamento de danos ocorridos durante 

a operação de arraste das linhas, 1 acidente foi causado por âncora e outro 

por queda de objeto sobre a linha; 
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- Dos demais, 3 foram causados por danos por ocorridos durante a 

instalação ou agravamento de dano ocorrido nas operações de 

manutenção, 1 foi causado pelo aprisionamento da linha, 1 foi causado por 

uma embarcação de suprimento, 2 estavam associados a problemas 

estruturais e dos restantes 8 ocorreram devido a causas desconhecidas.  

 
Tabela II.8.1.1.2-4: Distribuição dos Acidentes em Linhas Flexíveis por Causa Iniciadora. 
 

Causas 

Local do Vazamento 

Plataforma Riser Zona de 
Segurança 

Mid 
Line Poço 

Zona 
Próxima 
ao Litoral 

Terra Desço-
nhecido 

Âncora 0 0 0 0 1 0 0 0 

Impacto 0 0 0 1 3 0 0 0 

Corrosão 1 0 0 0 0 0 0 0 

Estrutural 0 0 0 1 1 0 0 0 

Material 0 2 3 4 3 0 0 0 

Naturais 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fogo/Explosão 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construção 0 0 0 0 2 0 0 0 

Manutenção 0 0 0 1 0 0 0 0 

Outras 0 3 0 2 0 0 0 3 

Total 1 5 3 9 10 0 0 3 
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Figura II.8.1.1.2-1: Distribuição dos Acidentes em Linhas Flexíveis por Causa 

Iniciadora. 
 
A Freqüência de Acidentes com vazamento em Linhas Flexíveis é maior 

em linhas com comprimento menor que 2 km, conforme pode ser observado na 

Tabela 8.II.2.1.2-5 a seguir. 

 
Tabela II.8.1.1.2-5: Freqüência de Acidentes com Vazamento em Linhas 

Flexíveis em função do comprimento. 
Comprimento Freqüência 

(oc/km-ano) 

< 2 km 5,46E-03 

2 e 5 km 2,61E-03 

> 5 km 1,18E-04 

 

A Tabela II.8.1.1.2-6 indica a faixa dos diâmetros das Linhas Flexíveis 

afetadas por acidentes. 
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Tabela II.8.1.1.2-6: Distribuição do Número de Acidentes com Vazamento em 
Linhas Flexível pelo Diâmetro do duto. 

Diâmetro do Duto 
(polegadas) 

Nº de Acidentes com Vazamento em 
Linhas Flexíveis 

2 a 9 25 

10 a 16 3 

Tamanho desconhecido 3 
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Figura II.8.1.1.2-2: Distribuição do Nº de Acidentes por Diâmetro em 

Linhas Flexíveis. 
 

Na tabela a seguir apresentamos a distribuição do dano no duto (expresso em 

diâmetro equivalente do furo) dos 31 acidentes com Linhas Flexíveis em 

operação. Dentre os 31 acidentes registrados observa-se que:  

- A maioria das Linhas Flexíveis danificadas possuía o diâmetro na faixa de 

2” a  9”; 

- 3 acidentes registrados nas Linhas Flexíveis em operação não possuíam 

nenhum dado relacionado à dimensão do orifício de vazamento; 

- 1 riser de 12” de diâmetro foi danificado. 
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        Tabela II.8.1.1.2-7: Distribuição das Dimensões dos Danos. 
Dimensão  
do Furo 
               Total de   

Acidentes 

Furo entre 
0- 20 mm b 

Furo entre 
20-80 mm 

Furo 
> 80 mm 

Dimensão 
Desconhecida 

31 19 4 5 3 

 

Em relação aos Umbilicais Eletro-Hidráulicos - UEH existem relatos de 10 

acidentes envolvendo linhas de pequeno diâmetro: 

- 8 associados à operação, 1 associado ao teste hidrostático submarino e 1 

associado a uma linha fora de operação; 

- Destes 10 acidentes, 7 resultaram em vazamento. 1 pequeno vazamento 

ocorreu no riser durante o teste hidrostático e 1 outro pequeno vazamento 

em uma linha fora de operação. Os outros 5 ocorreram durante a operação 

dos umbilicais; 

- Destes 7 acidentes, 3 ocorreram a partir de acessórios nos poços, sendo 1 

de tamanho médio cuja causa é desconhecida, e os outros 2 por impactos 

de origem desconhecida, um no poço e o outro na Zona de Segurança à 

100 metros da plataforma; 

- 3 acidentes associados à operação não resultaram em vazamento, sendo 

que 2 ocorreram no riser devido às ondas e o outro foi causado por danos 

na instalação do poço. 

 

 

II.8.1.1.3 -  United States Minerals Management Service - US MMS 

 

O United States Minerals Management Service - US MMS investiga acidentes em 

dutos que resultaram em vazamento em atividades que envolvam atividades de 

óleo e gás e publica relatórios com o objetivo final de emitir alertas de segurança 

para prevenção da ocorrência novos incidentes.  

Os dados apresentados a seguir foram publicados no MMS Technical Information 

Management System e envolvem o Golfo do México e a plataforma continental do 

Oceano Pacífico no período de 1995 a 2006 e consideram os incidentes que 

resultaram em vazamentos de 1 bbl (0,159 m3) ou mais. 

                                                 
b Ou de tamanho desconhecido. 
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O número de vazamentos no Golfo do México é superior porque também 

considera os vazamentos baseados nas perdas de inventário causadas pela 

destruição de estruturas e que cujas manchas de óleo foram dispersas durante as 

tempestades e furacões tais como: Gustav e Ike (2008), Katrina e Rita (2005), 

Ivan (2004), Lili (2002). Ressalta-se que as perdas de petróleo ocorridas foram 

minimizadas devido às operações bem-sucedidas de válvulas de segurança e a 

paralisação preventiva das operações de óleo e gás antes das tempestades. 

 
Tabela II.8.1.1.3-1: Acidentes que Resultaram em Vazamentos em Dutos 1996-2006.

Acidentes em Dutos  

 Local 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Golfo 
México 7 13 2 7 7 11 8 9 8 6 0 

Oceano     
Pacífico 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total 7 13 2 8 7 11 9 9 8 6 0 
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A Tabela II.8.1.1.3-2 a seguir apresenta o número de vazamentos superiores a 50 barris (7,95 m3) entre os anos de 1996 e 

2009 (03/09/2009). As informações representam os totais encontrados para o Golfo do México e a Plataforma Continental do 

Oceano Pacífico.    
 

Tabela II.8.1.1.3-2: Vazamentos maiores que 50 barris. 1996-2009. 

Vazamentos maiores que 50 barris (7,95 m3) – 1996 a 2009 (até 03/09/2009) 

Produto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Petróleo e 
Condensado de 
Gás Natural 

1 1 3 2 3 1 1 0 11 32 7 1 19 2 

Derivados de 
Petróleo (ex.: óleo 
diesel, 
lubrificantes etc) 

2 0 1 1 0 0 2 3 4 7 0 0 5 0 

Fluidos de Base 
Sintética 1 0 0 1 5 5 7 7 5 5 5 2 2 1 

Produtos 
Químicos (ex.: 
glicol etc) 

3 2 5 1 0 3 2 2 4 6 2 1 12 2 

Total Anual 4 3 9 5 7 9 12 12 22 49 14 4 33 0 
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Com relação a Tabela II.8.1.1.3-2 anteriormente apresentada, vem: 

- As colunas apresentam o número de vazamentos com quantidade vazada 

superior ou igual a 50 barris (7,95 m3); 

- O Total Anual nem sempre o representará a soma das linhas da coluna 

porque alguns vazamentos incluem vários produtosc que não totalizam 

individualmente quantidades iguais ou superiores a 50 barris (7,95 m3) e 

também porque consideram vazamentos (iguais ou superiores a 50 barris) 

de dois ou mais produtos individuais; 

- Alguns vazamentos de petróleo e condensado em 2006 que totalizam 50 

barris ou mais (incluindo-se observações inferiores a 1 barril)  são 

decorrentes de perdas causadas por danos em estruturas submetidas à 

furacões ou desativadas ou  aguardando o descomissionamento; 

- No caso de lamas/fluidos de perfuração, somente o volume dos fluidos-

base é contabilizado na estatísticad. 

 

O US MMS registrou e publicou dados sobre incidentes ocorridos a partir de 

1996e em operações com óleo e gás cujas informações foram organizadas nas 

seguintes categorias: Fatalidades, Feridos, Perda do Controle do Poço, Incêndios/ 

Explosões, Colisões, Vazamentos Superiores a 50 barris e Outros. 

 

Em julho/2006, o United States Minerals Management Service - US MMS 

modificou os critérios para registro de incidentes nas classes “Feridos”, “Perda de 

Controle do Poço”, “Colisões” e “Outros”. Deste modo, a partir de 2006, a 

distribuição do número de acidentes é afetada por esta mudança de critério 

quando comparada a dos anos anteriores. 

 

A Tabela II.8.1.1.3-3 a seguir apresenta os resultados obtidos para o Golfo do 

México e para Plataforma Continental do Oceano Pacífico, considerando-se os 

totais de vazamentos por categoria, englobando os períodos de 1996-2005 e 

                                                 
c Exemplo: Fluidos de base sintética. 
d Na perfuração em águas profundas, as lamas sintéticas são preferidas em detrimento das lamas à base de 
óleo devido ao seu desempenho superior. Além disso, as lamas sintéticas são menos tóxicas ao ambiente 
marinho e possuem potencial biodegradável. Lamas de base oleosa (diesel ou óleo mineral) são menos 
utilizadas hoje em dia. 
e O US MMS possui registros desde 1956. Entretanto, neste estudo só foi considerada a estatística dos dados 
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2006 a 2009 (até 05/05/2009). 

 

Ressalta-se que nesta tabela alguns dos acidentes poderão estar 

computados em mais de uma categoria, como p. ex., um incêndio que resulte em 

feridos estará computado em ambas as categorias Incêndio e Feridos. 

 

Com relação aos resultados apresentados na Tabela II.8.1.1.3-3 a seguir, 

vem: 

 

- Os dados de vazamentos para 2004 referem-se ao número de vazamento 

com quantidade vazada superior ou igual a 50 barris (7,95 m3).  

- Nem sempre o Total Anual representará a soma das linhas da coluna 

porque alguns vazamentos incluem vários produtosf que não totalizam 

individualmente quantidades iguais ou superiores a 50 barris (7,95 m3) e 

também porque consideram vazamentos (iguais ou superiores a 50 barris) 

de dois ou mais produtos individuais; 

- O aumento do número de vazamentos em 2004 é devido ao furacão Ivan, 

responsável por 15 dos 22 vazamentos naquele ano. O Ivan foi o primeiro 

furacão cujos dados sobre vazamentos de petróleo e produtos químicos a 

partir de estruturas destruídas, fortemente danificadas ou desaparecidas 

foram registrados de modo compreensível, permitindo a análise estatística; 

- Já o aumento do número de vazamentos em 2005 é devido ao furacão 

Katrina, responsável por 25 ocorrências e ao furacão Rita, responsável por 

18 ocorrências de um total de 49 vazamentos registrados neste período. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
a partir de 1996. 
f Exemplo: Fluidos de base sintética. 



Pág. 
20/54 

Análise e Gerenciamento de Riscos 
Ambientais 

II.8 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás na Área 
Denominada Parque das Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar  

 

    

 

 
 

______________________ 
Coordenador da Equipe 

 ______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
       BR 00000000/00 

Revisão 00 
05/2011 

 

 
Tabela II.8.1.1.3-3: Vazamentos por categoria. 1996-2009. 

Vazamentos por Categoria – 1996 a 2009 (até 05/05/2009) 

Categoria 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006g 2007 2008 2009 

Com Fatalidades 10 11 14 5 5 7 6 10 3 4 10 5 11 3 

Com Feridos 59 58 69 47 64 57 53 44 62 54 309 433 332 96 

Perda de Controle 
do Poço 4 5 7 5 9 10 6 5 5 4 2 7 8 1 

Incêndios 87 125 90 75 103 85 93 104 72 82 
139 118 150 43 

Explosões 6 10 3 5 2 6 3 6 4 2 

Colisões 5 10 5 10 9 18 12 18 22 20 27 21 22 12 

Vazamentos 4 3 9 5 7 9 12 12 22 49 14 4 5 5 

Outros 6 21 3 1 35 0 0 18 0 37 239 300 316 107 

Total Anual 181 243 200 153 234 192 185 217 19 252 740 888 844 267 

 

 

                                                 
g A partir de julho/2006, o United States Minerals Management Service - US MMS modificou os critérios para registro de incidentes nas classes “Feridos”, “Perda de 
Controle do Poço”, “Colisões” e “Outros”. Além disso, os resultados para as classes “Incêndios” e “Explosões” foram apresentados agrupados em uma só classe.  
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Com relação à Severidade dos Danos causados pelos acidentes, o United 

States Minerals Management Service - US MMS classifica os incêndios e 

explosões de acordo com o prejuízo financeiro causado pelo incidente, segundo a 

seguinte classificação: 

 

- Catastrófico: destruição de propriedade superior a US$10 milhões; 

- Maior: dano a propriedade superior a US$1 milhão; 

- Menor: dano a propriedade superior a US$25.000, porém menor ou igual a 

1 US$ milhão; 

- Acidental: dano a propriedade menor ou igual a US$25.000. 

 

Os resultados encontrados para os vazamentos ocorridos no período 2006 a 

Maio de 2009 (05/05/2009) encontram-se na Tabela II.8.1.1.3-4 a seguir. Os 

dados a seguir tabelados consideram o Golfo do México e a plataforma 

continental do Oceano Pacífico. 

 

Ressalta-se que alguns incidentes envolvem tanto explosão como incêndio. 

Nestes casos, o US MMS contabiliza o incidente em ambas as categorias. 

 

Tabela II.8.1.1.3-4: Danos causados por Incêndios e Explosões. 2006-2009. 

Incêndios e Explosões 

Danos 2006 2007 2008 
2009 

(até 05/05/2009) 
Catastrófico 
(> US$10 milhões) 0 0 0 0 

Maior 
(> US$ 1 milhão) 1 0 0 0 

Menor 
(>US$ 25 mil e < US$ 1 milhão) 9 6 9 2 

Acidental 
(≤ US$ 25 mil) 129 112 141 41 

Total Anual 139 118 150 43 
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II.8.1.1.3.1 Spill Science & Technology Bulletin - Vol 6 

 

No ano de 2000, considerando os dados históricos sobre vazamentos do United 

States Minerals Management Service - US MMS, no período de 1974 a 1999, foi 

publicado no Spill Science & Technology Bulletin - vol 6, artigo denominado 

“Atualização das Taxas de Vazamentos Offshore”, que nos traz as seguintes 

informações: 

Embora o número de vazamentos com volumes ≥1.000 bbl (≈ 159 m3) represente 

somente 0,05% do total de ocorrências, estes vazamentos representam 79,3% do 

total de volume vazadoh conforme Figura II.8.1.1.3.1-1 a seguir: 

 

 
Figura II.8.1.1.3.1-1: Comparação entre os Percentuais de Ocorrência e os 

Percentuais de Volumes Vazados. 
 

A Taxa de Vazamentos (no de ocorrências/volume transportado), no período 

de 1985-1999, para dutos offshore é de 1,38 ocorrências/Bbbli, considerando 

vazamentos de volume igual ou superior a 1.000 barris (159 m3).  

 

Na tabela II.8.1.1.3.1-1 a seguir podemos ver a comparação deste valor com de 

outras fontes de vazamentos offshore. 

 

                                                 
h Fonte: MMS OCS Spill Databases, 2000 (baseado em 34.260 vazamentos totalizando 140.066 bbl); 
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Tabela II.8.1.1.3.1-1: Taxa de Vazamento - Volume vazado igual ou superior a 1.000 
barris. 

Fonte do 
Vazamento 

Período 

1974 - 1999 1985 - 1999 

Volume 

(Bbbl) 
No de 
Vazamentos

Taxa de 
Vazamento 

Volume 

(Bbbl) 
No de 
Vazamentos 

Taxa de 
Vazamento 

Plataforma 9,5 3 0,32 - 0 0,13 

Duto Offshore 12 16 1,33 5,81 8 1,38 

Navios- tanque 
(no mundo) 239,67 278 1,16 138,31 113 0,82 

Navios- tanque 
(EUA) 44,5 46 1,03 27,57 20 0,72 

 

 

 
Figura II.8.1.1.3.1-2: Taxa de Vazamento para volume vazado 

igual ou superior a 1.000 barris. 
 

A Taxa de Vazamentos, no período de 1985-1999, para dutos offshore, é de 

0,34 oc/Bbbl, considerando vazamentos de volume igual ou superior a 10.000 

barris (1.590 m3). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
i 1 Bbbl = 109 bbl  
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Tabela II.8.1.1.3.1-2: Taxa de Vazamento - Volume vazado igual ou superior a 1.000 
barris. 

Fonte do 
Vazamento 

Período 

1974 - 1999 1985 - 1999 

Volume 
(Bbbl) 

No de 
Vazamentos

Taxa de 
Vazamento

Volume 
(Bbbl) 

No de 
Vazamentos 

Taxa de 
Vazamento 

Plataforma - - 0,12 - - 0,05 

Duto Offshore 12 4 0,33 5,81 2 0,34 

Navios- tanque (no 
mundo) 239,67 143 0,59 138,31 51 0,37 

Navios- tanque 
(EUA) 44,50 19 0,43 27,57 7 0,25 

 

 

Na Figura II.8.1.1.3.1-3 a seguir podemos ver a comparação deste valor com 

outras fontes de vazamentos offshore. 

 

 
Figura II.8.1.1.3.1-3 - Taxa de Vazamento para volume vazado igual 

ou superior a 1.000 barris. 
 

 

II.8.1.1.4 - WOAD 

 
Este item foi desenvolvido com base na publicação Worldwide Offshore 

Accident Databank - WOAD, edição 1998. Este Banco de Dados contém a análise 
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estatística de acidentes que ocorreram em atividades offshore no período de 01 

de janeiro de 1970 a 31 de dezembro de 1997. 

 

Os resultados da estatística dos acidentes são apresentados para os 

seguintes Tipos de Unidades abrangendo os períodos distintos: 1970-1980 e 

1980-1997.  

 

 Unidades fixas, 

 Unidades móveis  e 

 Outras. 

 

A FPSO P-58 se encaixa no item “Outras” que por definição do WOAD 

engloba unidades flutuantes de estocagem e transferência, navios de produção, 

sistemas de produção submarina, etc.  

 

Os principais dados obtidos no WOAD são apresentados mais adiante. 

Ressaltamos que todos os dados tabelados foram coletados a nível mundial 

considerando o período mais recente. 

 

Causas Iniciadoras 

Os acidentes registrados no WOAD foram classificados conforme as 

seguintes 21 causas iniciadoras. 

 

Falha da âncora 

 

Problemas com a âncora, com a linha da âncora ou 

guinchos; 

Blowout Fluxo incontrolável de gás, óleo ou outro fluido do 

reservatório; 

Tombamento Perda de estabilidade, resultando na completa 

virada da unidade (emborcar); 

Colisão Contato acidental entre uma unidade da atividade 

offshore e uma outra unidade externa; 
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Contato Contato acidental entre duas unidades da atividade 

offshore; 

Acidentes com guindaste Qualquer evento causado por / ou envolvendo 

guindaste ou outro equipamento para elevação; 

Explosão Explosão 

Queda de material Queda de objetos a partir de guindastes ou outros 

equipamentos de levantamento de carga. Queda do 

guindaste, botes salva-vidas que acidentalmente 

caiam no mar e homem ao mar estão incluídos; 

Incêndio Incêndio; 

Afundamento Perda de flutuação da instalação; 

Encalhe Contato com o fundo do mar; 

Acidente com helicóptero Acidente com helicóptero no heliponto ou outro 

lugar da instalação; 

Entrada de Água Alagamento da unidade ou compartimento 

causando perda de estabilidade / flutuação; 

Adernamento Inclinação incontrolada da unidade; 

Falhas das Máquinas Falha das máquinas de propulsão; 

Fora de Posição Unidade acidentalmente fora da posição esperada 

ou fora de controle; 

Vazamento de Produto Perda de fluido ou gás para as circunvizinhanças 

causando poluição ou risco de explosão/incêndio; 

Dano estrutural Falha por quebra ou fadiga de suporte estrutural; 

Acidente durante reboque Quebra ou problemas durante o reboque; 

Problema no poço Problema acidental com o poço; 

Outros Outros eventos além dos especificados acima. 
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Analisando-se os dados adiante apresentados pode-se observar que o 

Vazamento de Produto é o acidente com maior número de ocorrências, seguido 

de Danos Estruturais. 

 
Tabela II.8.1.1.4 -1:  Tipo de Acidente versus Número 

de Ocorrências - Outras 
Unidades. 

Tipo De Acidente Número de Ocorrências 

Falha da Âncora 13 

Blowout 3 

Tombamento 7 

Colisão 29 

Contato 24 

Acidente com guindaste 16 

Explosão 6 

Queda de Material 6 

Incêndio 17 

Afundamento 12 

Encalhe 14 

Acidente com Helicóptero 2 

Entrada de Água 5 

Adernamento 2 

Falha das Máquinas 1 

Fora de Posição 25 

Vazamento de Produto 74 

Danos Estruturais 35 

Acidente durante reboque 14 

Problemas no poço 2 

Outros 8 

 

Foi também realizada a distribuição do tipo de acidente de acordo com o 

modo de operação (na hora do acidente), conforme as atividades definidas a 

seguir. 

 

Perfuração Atividade principal relacionada à perfuração incluindo 

desenvolvimento, exploração; 
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Ociosa Ociosa, parada; 

Operação 

 

Atividade de teste, completação, abandono, mobilização, 

desmobilização ou carregamento; 

Produção Atividade principal relacionada à produção e injeção; 

Construção Unidade em construção; 

Suporte Atividade de suporte, p. ex.: acomodação; 

Transferência Transferência da unidade seja flutuando ou em navio ou barco. 

 

Analisando-se a tabela abaixo podemos ver que aproximadamente 35 % dos 

acidentes ocorreram nas fases de produção. 

            Tabela II.8.1.1.4-2: Tipo de Acidente versus Modo de Operação.                  
Número de Ocorrências - Outras Unidades.  

Modo de Operação  Número de 
Ocorrências % 

Perfuração 5 2,6 

Ociosa 6 3,1 

Operação 22 11,2 

Produção 69 35,2 

Construção 15 7,7 

Suporte 45 23,0 

Transferência 26 13,3 

Outras 8 4,1 

Total 196 100 
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Perfuração  2.6%
Ociosa  3.1%

Operação  11.2%

Produção  35.2%

Construção  7.7%

Suporte  23.0%

Transferência  13.3%

Outras  4.1%

 

Figura II.8.1.1.4-1: Distribuição dos Acidentes versus Modo de 
Operação. Outras Unidades. 

 

Severidade dos Danos 

Os danos decorrentes dos acidentes identificados foram subdivididos em 3 

categorias, a saber: 

 

• Danos ao Meio Ambiente; 

• Dano ao Homem; 

• Danos ao Patrimônio. 

 

A partir da seguinte subdivisão com relação aos produtos vazados: 

 

Óleo Cru Óleo cru e óleo lubrificante; 

Óleo e gás Óleo e gás, ambos para o ar; 

Gás Gás natural, incluindo gás combustível e gás sulfídrico; 

Óleo Leve Óleo combustível aquecido, óleo hidráulico, condensado, 

metanol, glicol, óleo diesel ou lama a base de óleo; 

Produtos 
Químicos 

Produtos químicos, lama a base de água para o mar ou para o 

ar. 
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Foi realizada uma distribuição de acordo com a dimensão dos vazamentos, 

conforme o seguinte critério: 

 

Pequeno Vazamentos de 0 – 9 toneladas    (0 a 11 m3); 

Moderado Vazamentos de 10 – 100 toneladas   (12 a 125 m3); 

Significante Vazamentos de 101 – 1000 toneladas    (126 a 1250 m3); 

Grande Vazamentos de 1001 – 10.000 toneladas   (1251 a 12500 m3); 

Muito Grande Vazamentos > 10.000 toneladas     (> 12500 m3). 

 

Na tabela II.8.1.1.4 - 3 a seguir apresenta-se à distribuição dos acidentes 

ocorridos que geraram vazamentos de acordo com o produto vazado e a 

dimensão do vazamento considerando todas as unidades móveis.  

 

Analisando-se a tabela II.8.1.1.4 - 3 observamos que é pequeno o número de 

acidentes para vazamentos de dimensão “Menor” e é significativo o número de 

acidentes registrados como de dimensão “Desconhecida”. 
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Tabela II.8.1.1.4 - 3: Tipo de Vazamento versus Dimensão do Vazamento. Número de 
Acidentes / Incidentes com Vazamento – Outras Unidades. 

Tipo de 
Vazamento 

Dimensão do Vazamento 

Pequeno Menor Significante Grande Muito 
Grande Desconhecida

ÓLEO CRU 17 12 7 5 - 6 

ÓLEO E 
GÁS 2 1 1 1 - 3 

GÁS 5 - - - - 9 

ÓLEO LEVE 5 1 1 1 - - 

PRODUTOS 
QUÍMICOS - 1 - - - - 

OUTROS - - - - - - 

 

Utilizando-se somente os dados anteriores sobre os vazamentos de óleo cru, 

óleo e gás e óleo leve cujas dimensões são conhecidas podemos identificar que, 

neste período de 18 anos, 44 % das ocorrências foram pequenos vazamentos 

(quantidades inferiores a 9 ton) conforme indicado na figura II.8.1.1.4 - 2 a seguir. 

 

até 9 10-100 101-1.000 1001-10.000 > 10.000

Quantidade Vazada (ton)

0

10

20

30

40

50

No. de Ocorrências

Vazamento de óleo em outras unidades

 
Figura II.8.1.1.4-2:  Magnitude dos Vazamentos vs No de 

ocorrências para os vazamentos 
conhecidos de óleo, óleo/gás e óleo leve. 
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Danos ao Homem 

 

Os dados do WOAD também possibilitaram a elaboração da tabela II.8.1.1.4 -4 a 

seguir, na qual apresenta-se a distribuição do número de acidentes fatais 

considerando-se o tipo de acidente ocorrido nas plataformas. 

 

Tabela II.8.1.1.4-4: Tipo de Acidente vs Número de 
Acidentes com Fatalidades  - 
Outras Unidades.  

Tipo De Acidente Número de Acidentes com 
Fatalidades 

Falha da Âncora - 

Blowout - 

Tombamento 3 

Colisão 1 

Contato - 

Acidente com guindaste - 

Explosão 3 

Queda de Material 1 

Incêndio 2 

Afundamento 2 

Encalhe - 

Acidente com Helicóptero 2 

Entrada de Água - 

Adernamento - 

Falha das máquinas - 

Fora de posição - 

Vazamento de produto - 

Danos Estruturais - 

Acidente durante reboque - 

Problemas no poço - 

Outros 9 

 

Pode-se observar, dentre os tipos de acidentes conhecidos que a “Explosão” e o 

“Tombamento” foram os tipos de acidentes que causaram fatalidade com mais 

freqüência. 
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Tombamento

Colisão

Explosão

Queda de Material

Incêndio

Afundamento

Acidente c/ Helicóp.

Outros

Tipo de Acidente

0 2 4 6 8 10 12 14

No. de Acidentes/ Incidentes

Outras Unidades  

Figura II.8.1.1.4-3: Tipo de Acidente vs No de Acidentes – Outras 
Unidades. 

 

Realizando a distribuição do número de vítimas pelo tipo de acidente, observa-se 

que o tipo de acidente que gerou o maior número de vítimas foi o “Tombamento” 

seguido do “Afundamento”, como pode ser observado pela análise da tabela 

II.8.1.2.3.1- 5 a seguir. 

 
Tabela II.8.1.1.4- 5: Número de Fatalidades versus 

Tipo de Acidente  para Outras 
Unidades. 

Tipo De Acidente Número de Fatalidades 

Falha da Âncora - 

Blowout - 

Tombamento 42 

Colisão 4 

Contato - 

Acidente com guindaste - 

Explosão 16 

Queda de Material 1 

Incêndio 24 

Afundamento 30 

Encalhe - 

Acidente com Helicóptero 8 

Entrada de Água - 

Adernamento - 

Falha das Máquinas - 

Fora de Posição - 
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Tipo De Acidente Número de Fatalidades 

Vazamento de Produto - 

Danos Estruturais - 

Acidente durante reboque - 

Problemas no poço - 

Outros 9 

 

Analisando-se a tabela anterior, podemos observar que o Tombamento é o tipo de 

acidente que causou o maior número de fatalidades. 

 

 

Tombamento

Explosão

Queda de Material

Incêndio

Afundamento

Acidente c/ Helicóptero

Outros

Tipo de Acidente

0 10 20 30 40 50
No. de Fatalidades

Outras Uniddades  

Figura II.8.1.1.4-4:  Número de Fatalidades por Tipo 
de Acidente. 

 

* Dano ao Patrimônio 

 

O Banco de Dados WOAD também apresenta informações sobre a severidade 

dos danos decorrente de acidentes nas unidades de perfuração. Os danos 

sofridos pela unidade móvel foram subdivididos de acordo com a seguinte 

classificação: 

 

Perda Total Perda total da unidade incluindo perda total da 

construção do ponto de vista das seguradoras; 
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Dano Severo Dano severo para um ou mais módulos da unidade, 

grandes danos em equipamentos essenciais; 

Dano Significativo Dano sério e significativo para módulo ou área 

localizada da unidade; 

Dano Menor  Dano a mais de um equipamento não essencial ou 

dano menor em um equipamento essencial; 

Dano Insignificante Dano insignificante ou nenhum dano ou nenhum 

dano à(s) parte(s) de equipamento essencial. 

 

A tabela II.8.1.1.4 - 6 a seguir, apresenta-se a distribuição do número de 

acidentes e incidentes, considerando o grau de danos sofrido. 

 

Tabela II.8.1.1.4-6: Grau de Danos vs Número de 
Acidentes / Incidentes - Outras 
Unidades. 

Grau De Danos Número de Acidentes 

Perda Total 18 

Danos Severos 30 

Danos Significativos 61 

Danos Menores 49 

Danos Insignificantes 38 

 

 

Considerando-se a distribuição estatística da intensidade de dano sofrido pelas 

instalações e o número de acidentes, é possível observar que 44,4% dos 

acidentes registrados são classificados com grau de dano “Menor” e 

“Insignificante”, enquanto que os danos “Significativos” correspondem a 

aproximadamente  31 % da amostra pesquisada. 

 

A seguir apresenta-se a figura II.8.1.1.4 - 5 que ilustra os dados da tabela anterior. 
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Perda Total

Danos Severos

Danos Significativos

Danos Menores

Danos Insignificantes

Grau de Danos

0 10 20 30 40 50 60 70

No. de Acidentes/Incidentes
Outras Unidades  

Figura II.8.1.1.4-5: Grau de Dano vs Número de Acidentes / Incidentes – 
Outras Unidades. 

 

Foi realizada também a distribuição do tipo de dano gerado pelo acidente de 

acordo com o modo de operação.  

 

Tabela II.8.1.1.4-7: Grau de Dano vs Modo de Operação. Número de Acidentes / 
Incidentes -  Outras Unidades. 

Grau De 
Danos 

Modo De Operação 

Perfuração Ociosa Operação Produção Construção Suporte Transfe-
rência Outros 

Perda Total 1 - 4 - - 7 6 - 

Danos 
Severos - - 3 14 3 5 4 1 

Danos 
Significativos 1 3 3 30 8 11 3 2 

Danos 
Menores 1 3 6 8 2 17 7 5 

Danos 
Insignificantes 2 0 6 17 2 5 6 - 

 

Considerando-se o grau de danos, decorridos de acidentes na fase de produção, 

identificamos que 36% dos eventos provocaram danos menores ou danos 

insignificantes e que nenhuma perda total registrada.  
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II.8.1.1.5 - US Mineral Management Service – MMS 

 

Os dados a seguir foram publicados pelo US Mineral Management Service – MMS 

em seu relatório MMS 2000-001 Gulf of Mexico Deepwater Operations and 

Activities. 

• A taxa de vazamento de uma FPSO, considerando as unidades localizadas 

no Golfo do México no período de 1986 a 1999, é de 0,56 vazamentos / 

BBO. Fazendo uma comparação entre a quantidade vazada e quantidade 

produzida, temos uma taxa de perda de 2,9 bbl a cada milhão de barris 

produzidos; 

 

• A taxa de vazamento para Navios Aliviadores servindo FPSOs,  

considerando as unidades que transitam no Golfo do México no período de 

1986 a 1999, é de 0,51 vazamentos/ BBO no alto mar e de 0,70 

vazamentos / BBO em águas costeiras próximas ao porto. O valor médio 

de um vazamento nestes navios é de 9.000 bbl por ocorrência. 

 

Os dados da tabela II.8.1.1.5 -1 a seguir foram publicados pelo US Mineral 

Management Service – MMS em seu relatório de no MMS 2000-090 Proposed 

Use of Floating Production, Storage, and Offloading Systems on the Gulf of 

Mexico –Outer Continental Shelf. 

 

Tabela II.8.1.1.5-1: Distribuição da Freqüência de Vazamento (oc./ano) por fonte do 
vazamento por dimensão do vazamento para FPSOs. 

Fonte do 
Vazamento 

Dimensão do Vazamento
(bbl) 

< 10 10-100 100-1K 1K-10K 10K-50K 50K-100K 100K-500K > 500K 

Área de Processo 
da FPSO 0 0 0 0 4,4E-04 4,4E-04 3,4E-04 0 

Transferência por  
mangotej 

2,4E-
01 1,2E-01 1,2E-01 0 0 0 0 0 

Riser de 
produção 0 0 0 5,4E-05 5,4E-05 4,3E-05 0 0 

Afundamento 0 0 0 0 4,5E-06 4,5E-06 3,6E-05 5,0E-06 

                                                 
j Não existe um tratamento diferenciado para a fase de offloading ou abastecimento. 
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Fonte do 
Vazamento 

Dimensão do Vazamento
(bbl) 

< 10 10-100 100-1K 1K-10K 10K-50K 50K-100K 100K-500K > 500K 

Explosão do 
tanque de carga 0 0 0 3,0E-05 3,0E-05 2,3E-05 0 0 

Tubulação de 
carga no convés 

1,2E-
02 3,4E-03 7,9E-05 0 3,6E-06 3,6E-06 2,8E-06 0 

Blowout 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cabeça de poço 
ou coletor de 
produção 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Navio aliviador 
visitante 0 0 0 5,0E-09 7,8E-09 3,5E-09 5,8E-09 5,2E-10 

 

 

Figura II.8.1.1.5 -1: Distribuição da Freqüência de Vazamento (oc./ano) por 
dimensão do vazamento para FPSOs.  
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II.8.1.2 - REGISTROS DE ACIDENTES NACIONAIS 

 

A análise histórica de acidentes/incidentes ocorridos no Brasil 

envolvendo a atividade de produção de gás e óleo foi realizada através da 

pesquisa em dados estatísticos publicados por órgãos nacionais e instituições de 

pesquisa. Contudo, observa-se que os poucos registros disponíveis muitas vezes 

possuem pouco detalhamento com relação às causas, volumes vazados e 

conseqüências ambientais para uma análise mais detalhada. 

Ainda assim, foram encontrados os relatórios de análise de acidentes de 

grande repercussão tais como os acidentes com as plataformas Enchova, P-36 e 

P-34 dentre outros. Adiante são apresentadas descrições resumidas dos 

acidentes cujos registros encontravam-se disponíveis para consulta. 

 

 

II.8.1.2.1 SISIN - Registros da PETROBRAS 

 

A Petrobras possui um sistema corporativo, desenvolvido originalmente 

na área de Segurança Industrial da Companhia chamado SISIN que tem, entre os 

seus objetivos, a integração da arquitetura de informações da área de Segurança 

e a obtenção de indicadores e relatórios que possam ser utilizados em seu 

processo de gestão.  

Em sua fase inicial, as informações relativas a Meio Ambiente eram, na 

maioria das vezes, registradas na forma de texto, o que torna difícil, se não, 

impossível, sua recuperação. Posteriormente, conforme a função Meio Ambiente 

passou a merecer mais destaque, essas informações passaram a ser também 

incorporadas a este Sistema na forma de dados, de maneira a ser possível sua 

recuperação. Esta tarefa não está concluída, pois requer total remodelagem do 

sistema, adequando-o tanto a esta necessidade quanto a outras funções e sua 

integração a outros Sistemas e Bancos de Dados existentes ou em construção. 

O SISIN continua sendo utilizado e está sendo atualizado com 

informações e eventos acidentais ocorridos nas instalações e atividades da 

Petrobras, incluindo aqueles com conseqüências ambientais. 
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Como registro das ocorrências anormais recentes em unidades 

marítimas das PETROBRAS, podemos citar os acidentes com as plataformas P-

36 e P-34. Há também o registro da exudação de petróleo no Campo de Marlim 

Sul nas proximidades do Poço 7-MLS-107H.  

Observe-se que, nestes registros somente a unidade P-34 é do tipo 

FPSO, diferentemente da P-36 que era uma plataforma de produção do tipo semi-

submersível. 

Resumos dos relatórios de investigações de cada destas ocorrências 

encontram-se apresentados a seguir. 

 

• Plataforma de Enchova 
 

Ocorreram dois acidentes na plataforma sendo o primeiro em 1984, 

quando uma liberação de gás provocou incêndio e a morte de 37 pessoas. No 

segundo acidente, em 1988, a mesma plataforma teve o seu convés e torre 

totalmente destruídos por um blowout seguido de incêndio que foi controlado após 

27 dias. 

 

• Plataforma P-36 
 

A plataforma de produção semi-submersível P-36 encontrava-se 

instalada no Campo de Roncador, na Bacia de Campos, em lâmina d’água de 

1360 metros. No momento do acidente, a plataforma estava produzindo cerca 

84.000 barris de petróleo e 1.300.000 m3 de gás, por dia, oriundos de 6 poços 

interligados à mesma. 

 

O acidente com a plataforma P-36 teve início em 15 de março de 2001, 

às 0h 22min, quando ocorreu uma primeira explosão na coluna de popa boreste, 

seguida 17 min depois por uma grande explosão na parte superior da coluna e em 

áreas próximas. No dia 20 de março de 2001, às 11h 41min, a plataforma 

submergiu completamente e afundou em seguida. 
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De acordo com a comissão conjunta de investigação constituída pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Diretoria de Portos e Costa (DPC) da 

Marinha do Brasil, o acidente foi causado por uma série de fatores que, 

isoladamente, não seriam suficientes para determiná-lo. A análise realizada pela 

comissão apontou a operação de esgotamento do tanque de drenagem de 

emergência da coluna de popa a bombordo como o fator crítico diretamente 

relacionado com as explosões ocorridas na plataforma P-36 (ANP, 2001). Devido 

a dificuldades operacionais para dar partida na bomba de esgotamento, houve um 

fluxo reverso indesejado de hidrocarbonetos para as linhas de escoamento dos 

tanques de drenagem de emergência causado por uma falha mecânica da válvula 

de admissão do tanque de boreste, o que levou a pressurização e ao colapso do 

tanque, dando início ao escalonamento de eventos que culminou com o 

afundamento da plataforma.  

 

A comissão concluiu, ainda, que falhas de manutenção, de operação e 

de projeto também colaboraram para o afundamento da plataforma. À época do 

acidente, a plataforma P-36 estocava a bordo em suas linhas e vasos de 

produção cerca de 1.200 m3 de óleo diesel e 350 m3 de petróleo bruto. Com o 

afundamento da mesma, esses fluidos começaram a vazar no oceano, a uma 

distância aproximada de 150 km da costa, tendo cerca de 350 m3 de óleo aflorado 

nas primeiras 24h após o afundamento. Este derramamento foi combatido através 

do recolhimento de parte do óleo e dispersão química e mecânica da outra parte. 

 

O óleo que vazou da plataforma formou uma mancha com extensão de 

até 48 km2 (Folha Online, 2001). No entanto, acredita-se que os danos ambientais 

puderam ser reduzidos em função da realização de procedimentos de combate ao 

derramamento, pelo deslocamento da mancha em direção ao alto-mar e pelo fato 

da área local não ser prioritária em termos de biodiversidade. 

 

• Plataforma P-7 

 



Pág. 
42 / 54 

Análise e Gerenciamento 
de Riscos Ambientais 

II.8 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, 

Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 
 

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

A plataforma semi-submersível P-7 está situada na Bacia de Campos, 

no campo de Bicudo e opera numa profundidade d’água de 210 metros, 

produzindo cerca de 16 mil barris (2.500 m3) de petróleo e 81 m3 de gás por dia. 

 

O acidente ocorreu aproximadamente às 04:45h do dia 12 de abril de 

2001 durante a realização de testes do poço da plataforma devido a uma perda 

de controle momentânea do mesmo, vazando 26 m3 de óleo para o mar além de  

uma grande quantidade de gás. Reportou-se também falha nas válvulas que 

usualmente controlam a expansão do gás nesse tipo de situação. Dos 147 

trabalhadores da P-7, 37 permaneceram no local cuidando do problema (Folha 

Online, 2001). 

 

Três dias após o acidente, 14 embarcações operavam no local 

realizando os procedimentos de resposta à emergência, sendo 6 realizando três 

cercos de contenção e 5 para lançamento de dispersante. A mancha, que 

apresentava 50 km² de extensão, reduzira-se à cerca de 30 km². Dos 26 m3 

derramados, cerca de 16 a 20 m3 já haviam sido coletados ou dispersados 

(Infoambiental, 2001). 

O Centro de Sensoriamento Remoto da COPPE/UFRJ, em parceria com 

o IBAMA, ANP e MARINHA DO BRASIL, realizou uma análise integrada das 

feições observadas nas imagens de radar do satélite canadense RADARSAT-1 

sobre a área do acidente três dias após o acidente. Os resultados demonstram 

que a área de influência da mancha de óleo perfazia uma extensão de 

aproximadamente 100 km a Sudoeste da plataforma P-7, restrita à região 

oceânica, sendo resultante dos efeitos combinados entre as componentes de 

correntes marinhas (sentido Sul a uma velocidade aproximada de 0,2 m/s) e 

ventos (direção Sudeste com velocidade aproximada de 4 m/s) para a região. 

 

• Plataforma P-34 

 

A plataforma P-34, petroleiro convertido a FPSO, estava ancorada entre 

os campos de Barracuda e Caratinga, a 120 km da costa numa lâmina d’água de 
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860 metros, quando, no dia 13 de outubro de 2002 às 15:30h, houve uma 

abertura indevida das válvulas provocada por uma pane elétrica. 

A abertura das válvulas permitiu que o óleo que estava armazenado nos 

17 tanques da unidade (cerca de 11.000 m3), fosse deslocado para o lado 

esquerdo da plataforma causando o desequilíbrio e a inclinação (Folha Online, 

2002). Não foram registradas vítimas no acidente, tampouco derramamentos, 

incêndio ou explosão embora tenham sido acionadas, preventivamente, 12 

embarcações de resposta à emergência.  

 

• Plataforma P-31 
 

A P-31, que fica no campo de Albacora, a 180 quilômetros da costa de 

Macaé, na Bacia de Campos, produz cerca de 58 mil barris/dia de petróleo e 1 

milhão de m3 de gás/dia, armazenando ainda 70 mil barris diários de óleo 

extraídos pela plataforma P-25, que fica na mesma área. 

No dia 25 de abril de 2004 às 23h20m, um incêndio ocorrido em um 

gerador de energia movido a diesel na praça de máquinas da plataforma 

interrompeu durante todo o dia a produção da unidade (SINDIPETRO, 2004). O 

incêndio foi controlado em meia hora pela brigada de incêndio da própria 

plataforma não causando feridos nem derramamentos para o mar. 

 

•  Exsudação no Campo de Marlim Sulk, 

 

Em virtude da exsudação ocorrida no Campo de Marlim Sul, na Bacia de 

Campos e a comunicação ao Órgão Ambiental, assim como as demais 

autoridades, foi iniciada em 16/11/2004, pela manhã, com o envio da CIPOSP 

(Comunicação de Incidente de Poluição por Óleo ou Substância Perigosa) e dois 

RIs (Relatórios de Incidente). Durante a exsudação foram realizadas diversas 

reuniões e entregues 21 comunicações em forma de relatórios informativos ao 

IBAMA, à ANP, à Marinha e à FEEMA. 

                                                 
k Conforme Relatório da PETROBRAS em resposta à solicitação do IBAMA no Ofício No 290/2005/ DILIQ/ 
ELPN. 
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A exsudação se deu na região do Ring Fence da concessão de Marlim 

Sul, nas proximidades da cabeça de produção do poço 7-MLS-107H 

(coordenadas Lat. 22°31’21,486” S, Long 40°01’45,486” W), estendendo-se 

através de pequenas fraturas superficiais descontínuas, em um alinhamento NW-

SE, de cerca de 500 metros. 

 

As operações de combate foram iniciadas no dia 15/11/04, data do alerta 

interno da ocorrência, com o acionamento da Estrutura Organizacional de 

Resposta (EOR) conforme previsto no Plano de Emergência Individual. Neste 

mesmo dia foram enviados os recursos para o local da exsudação para dar início 

às ações de resposta. 

O afloramento cessou no dia 22/12/2004, quando houve então a 

desmobilização das ações de combate. Entretanto, as ações de investigação das 

possíveis causas continuaram em andamento. 

Segundo o laudo técnico assinado por técnico especializado 

apresentado ao IBAMA em resposta ao Ofício IBAMA No 290/2005/DILIQ/ELPN, 

os estudos realizados não foram conclusivos. A investigação dos poços permitiu 

descartar que a exsudação esteja relacionada com a produção. Desta forma, as 

hipóteses em estudo estão relacionadas a uma comunicação do reservatório com 

o solo marinho através de um sistema de falhas / fraturas já existentes, que 

poderiam ter sido ativadas por uma variação das condições de pressão na sub-

superfície, seja por uma acomodação natural das camadas rochosas, pelo 

processo de injeção de água associado à descontinuidade do reservatório, ou 

alguma outra causa ainda não visualizada nos estudos em andamento. 

Ressalta-se que o poço 7-MLS-107-RJS encontrava-se fechado quando 

da ocorrência da exsudação. 
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•  Incêndio na Plataforma P-50l, 

 

No dia 04 de julho de 2007 por volta das 16h, ocorreu um incêndio na 

sala de transformadores dos compressores de gás da Plataforma P-50, localizada 

no Campo de Albacora Leste, Bacia de Campos, a aproximadamente 120 km da 

costa do Rio de Janeiro. 

A produção de óleo e gás foi interrompida e a brigada da plataforma 

atuou prontamente, debelando o incêndio. Não houve vítimas nem vazamento de 

óleo para o mar, somente danos materiais tendo sido retomada a produção da 

plataforma. 

 

 

II.8.2 – IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS PERIGOSOS 

 

Para e elaboração da análise dos riscos ambientais, foi utilizada a técnica 

denominada Análise Preliminar de Perigos – APP (Preliminary Hazard Analysis - 

PHA).  

 

O objetivo principal desse método é identificar os possíveis perigos que 

possam ocorrer em uma planta industrial, numa fase preliminar do projeto e, 

com isso, economizar tempo e gastos no eventual replanejamento destas 

plantas. É também, possível aplicar este procedimento para se fazer avaliações 

rápidas dos perigos e direcionar a aplicação de técnicas de identificação de 

perigos mais detalhadas e que serão aplicadas em fases posteriores da vida 

útil da planta.  

O método é uma revisão superficial de problemas gerais de segurança. A 

APP é realizada listando-se os perigos associados aos elementos do sistema. Por 

exemplo: 

 

                                                 
l Consulta ao site www.petrobras.com.br /ri realizada em 30/07/2007 . 
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• Substâncias e equipamentos perigosos da planta (combustíveis, produtos 

químicos altamente reativos, substâncias tóxicas, sistemas de alta pressão 

e outros sistemas armazenadores de energia); 

• Interface entre equipamentos do sistema e as substâncias (início e 

propagação de incêndio/ explosão, sistemas de controle/paralisação); 

• Fatores do meio ambiente que possam interferir nos equipamentos e  

materiais da planta (vibração, descarga atmosférica, umidade ou 

temperaturas muito altas); 

• Operação, teste, manutenção e procedimentos emergenciais (dependência 

do erro humano, layout, acessibilidade dos equipamentos, disponibilidade 

de equipamentos de proteção pessoal entre outros); 

• Recursos de apoio (armazenamento, equipamentos de teste e  

disponibilidade de utilidades); 

• Equipamentos relativos à segurança (sistema de alívio, redundância, 

recursos para extinção de incêndios e EPI). 

 

 

 

 

A classificação de cada um dos perigos individualizados é feita através de uma 

categorização qualitativa conforme descrito a seguir.  

 

II.8.2.1 - Descrição do Método 

 

A metodologia APP é realizada através do preenchimento de uma planilha  

padrão para cada subsistema da instalação. A planilha utilizada nesta APP, 

possui 9 colunas, as quais devem ser preenchidas conforme descrito na planilha 

apresentada na página a seguir, sendo utilizados os seguintes critérios de 

classificação: 
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Tabela II.8.2.1-1: Categoria de Probabilidade. 

Categoria Descrição Probabilidade 

A 

PROVÁVEL 
Esperado ocorrer várias vezes durante a vida 
útil da instalação P > 10-1 

B 

Razoavelmente Provável 
Esperado de ocorrer pelo menos uma vez 
durante a vida útil da instalação 10-2 ≤ P < 10-1 

C 

Remota 
Pouco provável de ocorrer durante a vida útil 
da instalação 10-3 ≤ P < 10-2 

D 

Extremamente Remota 

Teoricamente possível, porém extremamente 
pouco provável de ocorrer durante a vida útil 
da instalação. 

P < 10-3 

 

 
 
Tabela II.8.2.1-2:Categoria de Conseqüências. 

Categoria Descrição Volume Vazado 

I 

Desprezível 
Nenhum dano ou dano não mensurável. até 1m3 

II 

Marginal 
Danos irrelevantes ao meio ambiente e as pessoas 1 – 8 m3 

III 

Crítica 

Possíveis danos ao meio ambiente devido a liberações de 
substâncias químicas, tóxicas, ou inflamáveis. Pode provocar lesões 
de gravidade moderada às pessoas ou impactos ambientais com 
tempo reduzido de recuperação 

8 - 200 m3 

IV 

Catastrófica 

Impactos ambientais devido a liberações de substâncias químicas, 
tóxicas, ou inflamáveis. Pode provocar mortes ou lesões graves às 
pessoas ou impactos ambientais com tempo de recuperação elevado 

> 200 m3 
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Quadro II.8.2.1-1: Planilha de Análise Preliminar de Perigos - APP. 

 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE   DATA FOLHA / 

INSTALAÇÃO  SISTEMA  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  OBSERVAÇÕES: 

  

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES CONSEQUÊNCIAS CAT. 
PROB. 

CAT.
CONS. 

CAT
RISCO 

MEDIDAS PREVENTIVAS / 
MITIGADORAS 

HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Esta coluna deverá conter os perigos 
identificados para o sistema em estudo, ou seja, 
eventos que podem causar danos às instalações, 
aos operadores, meio ambiente e etc 
 
 
 
 
 
 
 

Define-se como causa o evento ou 
seqüência de eventos que produzem 
um efeito. As causas básicas de 
cada perigo devem ser listadas nesta 
coluna. Estas causas podem 
envolver tanto falhas intrínsecas de 
equipamentos, como erros de 
operação e manutenção 

Descrição de todos os 
modos existentes para 
se detectar o perigo ou 
a causa 

O resultado de uma 
ou mais causas é 
definido como efeito. 
Os possíveis efeitos 
danosos de cada 
perigo identificado 
devem ser listados 
nesta coluna 
 

Esta coluna é 
preenchida com o 
símbolo da 
categoria de 
probabilidade 
correspon-dente 

Esta coluna é 
preenchida 
com o 
símbolo da 
categoria de 
conseqüência 
correspon-
dente 

Esta coluna é 
preenchida 
com o símbolo 
da categoria de 
risco 
correspon-
dente 

São medidas de proteção existente ou 
sugeridas pela equipe que participou da 
APP que podem ser utilizadas para 
prevenir as causas ou minimizar as 
conseqüências do evento indesejável 

Esta coluna é 
preenchida com o 
número da hipótese 
correspon-dente 
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Após o preenchimento de uma planilha de APP, é elaborado o gráfico 

cartesiano denominado Matriz Referencial de Risco. Esta é a representação 

gráfica dos pares ordenados “Categoria de Probabilidade” e “Categoria de 

Conseqüência” obtidos para cada Hipótese Acidental. Este gráfico fornece a 

transparência dos perigos avaliados e serve como um instrumento de decisão.  

 

 

Conseqüência 

Desprezível 

(I) 

Marginal 

(II) 

Crítica 

(III) 

Catastrófica 

(IV) 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 

Provável 

(A) 
RM RM RA RA 

Razoavelmente 
Provável 

(B) 
RB RM RM RA 

Remota 

(C) 
RB RB RM RM 

Extremamente 
Remota 

(D) 
RB RB RB RM 

Figura II.8.2.1-1: Matriz Referencial de Risco. 

Sendo:  RB – Risco Baixo, RM – Risco Médio e RA – Risco Alto 

 

 

II.8.2.2 - Aplicação do Método 

 

A técnica de APP foi aplicada conforme apresentado pelo American Institute 

of Chemical Engineers - AIChE. 

 

Foram elaboradas planilhas para as seguintes fases: 

 

• Fase de Instalação:  

♦ Ancoragem do FPSO com uso de embarcação de manuseio de 

componentes de ancoragem – AHTS (Anchor Handling Tug Supply) e 

RSVs barcos de apoio (ROV Support Vessel). 
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♦ Montagem / Lançamento das linhas de produção/ umbilicais/ anulares e 

gasoduto com uso de embarcações  PLSV (Pipeline Laying Support 

Vessel) e RSVs barcos de apoio (ROV Supoort Vessel). 

♦ Conexão do FPSO aos Poços produtores; 

 

• Fase de Produção:  

♦ Poços de produção;  

♦ Riser de produção; 

♦ Coletor de Produção; 

♦ Separação e Transferência para Tancagem; 

♦ Depuração e compressão de gás de baixa; 

♦ Depuração e compressão de gás de alta; 

♦ Vent e Flare de Alta e Baixa Pressão; 

♦ Drenagem; 

♦ Tratamento da Água de Produção; 

♦ Gás combustível; 

♦ Tancagem; 

♦ Exportação de Óleo – Offloading; 

♦ Exportação de gás  

♦ Estabilidade do FPSO; 

♦ Abastecimento de Óleo Diesel / Combustível; 

♦ Heliponto. 

 

• Barco de Apoio, Navio Aliviador  

♦ Estabilidade das Embarcações. 

 

No Anexo II.8.2.2-1 estão apresentados os dados de referência e a avaliação 

dos possíveis volumes vazados, bem como as planilhas de APP elaboradas para 

a atividade.  

Nos Anexos II.8.2.2-2 e II.8.2.2-3 estão apresentados respectivamente os 

Fluxogramas de Engenharia e  a Planta de Capacidade do FPSO P-58 
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Com base nas planilhas de APP apresentadas foi elaborada a Matriz de 

Riscos a seguir:  

 

 

Conseqüência 

Desprezível 
(I) 

Marginal 
(II) 

Crítica 
(III) 

Catastrófica 
(IV) 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 

Provável 
(A) 

12 1   

Razoavelmente 
Provável 

(B) 
1 4 1  

Remota 
(C) 

1 37 1 6 

Extremamente 
Remota 

(D) 
5 24 12 24 

Figura II.8.2.2-1:Matriz de Risco Resultante. 

 

Cabe ressaltar que nenhuma Hipótese Acidental identificada foi classificada 

como Risco Alto. 

 

As principais Hipóteses Acidentais13 identificadas durante a APP estão 

listadas a seguir, por fase: 

 
Quadro II.8.2.2-1: Fase de Instalação. 

Hipótese Acidental Descrição 

Hipótese Acidental no1: 
Perda de estabilidade devido à colisão entre a embarcação 
AHTS e outras embarcações (outra AHTS, FPSO, rebocador, 
RSV, embarcação de apoio etc)  

Hipótese Acidental no3 
Vazamento de óleo diesel, lubrificantes ou derivados devido à 
ruptura de linhas/ tanques devido a queda de cargas na 
embarcação AHTS 

Hipótese Acidental no 4: 
Perda de estabilidade devido à colisão entre a embarcação 
RSV / PLSV e outras embarcações (FPSO, rebocador, AHTS, 
embarcação de apoio etc)  

                                                 
(13) Foram consideradas principais as  Hipóteses Acidentais cuja classificação das conseqüências 

é igual ou superior a Crítica (III). 
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Hipótese Acidental Descrição 

Hipótese Acidental no 5: 
Vazamento de óleo diesel, lubrificantes ou derivados devido à 
ruptura de linhas/ tanques devido a queda de cargas na 
embarcação RSV / PLSV 

Hipótese Acidental no 6: Vazamento de produtos devido à ruptura de linhas/ tanques 
devido a queda de cargas na embarcação AHTS/ RSV 

Hipótese Acidental no 7: Perda de estabilidade devido à colisão entre a embarcação 
PLSV / RSV e outras embarcações (FPSO, rebocador etc)  

Hipótese Acidental no 8: 
Vazamento de óleo diesel, lubrificantes ou derivados devido à 
ruptura de linhas/ tanques devido a queda de cargas na 
embarcação RSV/PLSV 

Hipótese Acidental no 9: Vazamento de produtos devido à ruptura de linhas/ tanques 
devido a queda de cargas na embarcação RSV/PLSV  

Hipótese Acidental no 10: 
Vazamento de óleo e gás na operação de conexão do FPSO 
aos poços produtores devido a queda de carga sobre outras 
linhas ou estruturas submarinas. 

 

 
Quadro II.8.2.2-2: Fase de Operação. 

Hipótese Acidental Descrição 

Hipótese Acidental no 11: Vazamento de óleo e gás na linha entre os poços e o riser de 
produção 

Hipótese Acidental no12: Ruptura das linhas de injeção de gás 

Hipótese Acidental no15: Ruptura do riser de produção da chegada ao FPSO P-58 

Hipótese Acidental no21: Ruptura o coletor (header) de produção  

Hipótese Acidental no 27:  Ruptura na linha de saída de óleo do vaso separador do 1 
estágio 

Hipótese Acidental no 31: Ruptura na linha de saída de óleo do vaso separador do 2 
estágio 

Hipótese Acidental no 35: Ruptura na linha de saída de óleo do tanque de decantação 

Hipótese Acidental no 37: Vazamento de óleo nas linhas dos permutadores de calor  

Hipótese Acidental no 39 Ruptura na linha de saída do vaso do tratador eletrostático 

Hipótese Acidental no 44: Vazamento de óleo nas linhas dos permutadores de calor  

Hipótese Acidental no 52: Ruptura da linha de sucção dos compressores 

Hipótese Acidental no 55: Ruptura da linha de descarga dos compressores booster 

Hipótese Acidental no 57: Ruptura do Vaso Depurador do compressor principal 
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Hipótese Acidental Descrição 

Hipótese Acidental no 58: Ruptura do Filtro do compressor principal 

Hipótese Acidental no 63: Ruptura da linha de sucção dos compressores principais  

Hipótese Acidental no 66: Ruptura da linha de descarga dos compressores principais 

Hipótese Acidental no 68: Ruptura do Vaso separador do adoçamento 

Hipótese Acidental no 73: Ruptura da linha  

Hipótese Acidental no 78: Ruptura da linha principal (header) do sistema de flare 

Hipótese Acidental no 79: Ruptura do vaso de knock out do sistema de flare 

Hipótese Acidental no82: Vazamento de GLP/ propano dos cilindros do sistema 
alternativo de manutenção do piloto do flare aceso 

Hipótese Acidental no 85: Ruptura do slop tank (óleo recuperado) 

Hipótese Acidental no 99: Ruptura do Vaso Depurador  

Hipótese Acidental no 100: Ruptura do Filtro  

Hipótese Acidental no 105: Ruptura da linha  

Hipótese Acidental no 108: Ruptura da linha de descarga  

Hipótese Acidental no 110: Ruptura dos tanques de tancagem de óleo produzido 

Hipótese Acidental no 115: 
 

Ruptura da linha de exportação de óleo (offloading) do FPSO 
P-58 

Hipótese Acidental no 121: Ruptura do mangote de transferência entre o FPSO P-58 e o 
navio aliviador 

Hipótese Acidental no 122: 
 

Ruptura do gasoduto no trecho entre a FPSO e a válvula 
ESDV 

Hipótese Acidental no124:  Perda de estabilidade do FPSO P-58 

Hipótese Acidental no 125:  Perda de posição do FPSO P-58 

Hipótese Acidental no 126: Ruptura do mangote de transferência de óleo diesel e/ou óleo 
combustível entre o barco de apoio e o FPSO P-58 

Hipótese Acidental no 128: Queda / colisão de helicóptero com o FPSO P-58 

Hipótese Acidental no 129: Perda de estabilidade do barco de apoio 

Hipótese Acidental no 130: Perda de estabilidade do navio aliviador 

 

Conforme indicado no item II.8.3 do Termo de Referência 

CGPEC/DILIC/IBAMA 007/2009, uma vez que, na Análise Preliminar de Riscos 
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nenhuma Hipótese Acidental foi identificada com Risco Alto, o próximo item a 

ser apresentado é o Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. 

 

 

II.8.3  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR é apresentado de forma 

sumarizada no Anexo II.8.3-1. 

 

No Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR estão apresentados, 

de forma sucinta, os elementos que o compõem, a saber: 

 

♦ Riscos que estão sendo gerenciados; 

♦ Procedimentos e ações necessárias para o correto gerenciamento; 

♦ Definição de Atribuições; 

♦ Inspeções Periódicas; 

♦ Programas de Manutenção; 

♦ Capacitação Técnica; 

♦ Contratação de Terceiros; 

♦ Registro e Investigação de Acidentes; 

♦ Gerenciamento de Mudanças; 

♦ Sistema de Permissão de Trabalho; 

♦ Cronograma para implantação/acompanhamento das ações 

propostas. 
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

I – INTRODUÇÃO 

 
As recomendações e medidas resultantes da aplicação da APP para a 

redução das freqüências e conseqüências de eventuais, devem ser consideradas 

como partes integrantes do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 

entretanto, independentemente da adoção dessas medidas, uma instalação que 

manipule ou trabalhe com sustâncias ou processos perigosos deve ser operada 

dentro de padrões considerados toleráveis, razão pela qual um Programa de 

Gerenciamento de Riscos deve ser implantado e considerado nas atividades 

rotineiras ou não. 

 

Embora as ações previstas no PGR devam contemplar todas as operações e 

equipamentos, o programa deve considerar os aspectos críticos identificados na 

Análise e Gerenciamento de Riscos – AGR, a partir de critérios estabelecidos com 

base nas Hipóteses Acidentais de maior relevância. 

 

O objetivo deste PGR é prover a sistemática voltada para o estabelecimento 

de requisitos contendo as orientações gerais na gestão de riscos, com vistas à 

prevenção de acidentes na instalação.  

 

A PETROBRAS ao integrar segurança, meio ambiente e saúde à sua 

estratégia empresarial, reafirma o compromisso de toda sua força de trabalho 

com a busca da excelência nessas áreas manifestado expressamente na sua 

política de SMS (Anexo I do PGR). É neste compromisso que os responsáveis 

pelos elementos do PGR conduzem as atividades previstas nestes elementos.  

 

Neste documento estão descritas as principais diretrizes e procedimentos 

relacionados ao Gerenciamento de Riscos dos empreendimentos a serem 

localizados na área denominada Parque das Baleias. Maiores detalhes serão 

descritos nos documento específicos (AGR/PEI) dos empreendimentos, os quais 

servirão de subsídio para emissão da LI e LO específica da Unidade Marítima.  
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 II – ELEMENTOS DE GESTÃO 

 
De uma forma geral, a responsabilidade final pela segurança das operações 

da UM compete à administração da PETROBRAS. No entanto, em cada nível da 

organização, as pessoas precisam estar conscientes de suas atribuições e 

responsabilidades quanto à condução da política de segurança da empresa e à 

implementação dos vários elementos do Programa de Gerenciamento de Riscos.  

Os elementos de Gestão apresentados a seguir indicam os procedimentos e 

ações necessárias para o correto gerenciamento dos riscos. 

 

II.1 Riscos que Estão Sendo Gerenciados 
 

As medidas preventivas / mitigadoras dos riscos são sugeridas, 

prioritariamente, para os eventos cujos riscos são considerados como 

inaceitáveis. Estas medidas visam à redução da probabilidade de ocorrência e/ou 

a magnitude de suas conseqüências das hipóteses acidentais identificadas.  

 

Embora nenhuma das Hipóteses Acidentais identificadas neste estudo tenha 

sido classificada como Risco Alto, quando da aplicação da técnica APP foram 

indicadas medidas preventivas e/ou mitigadoras, independentemente do grau de 

risco. Estas medidas já são adotadas pela PETROBRAS. 

 

A seguir é apresentada a Matriz de Gerenciamento de Riscos. Apresentando-

se as Hipóteses Acidentais às quais as medidas mitigadoras estão relacionadas 

 

 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 
Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Análise e Gerenciamento 
de Riscos Ambientais 

II.8 

Pág. 
3/63 

 

 

 
______________________

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
04/2011 

 

 

Tabela ANX II.8.3-1: Riscos Originais x Riscos Residuais 

HA Descrição 
Risco 

Original 

Risco Residual 
Observações 

Prob. Cons. Risco 

1 Perda de Estabilidade das 
Embarcações AHTS 

RM 

(D, IV) 

C IV RM 

(C,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas no radar. A adoção das 
recomendações faz com que o risco 
associado seja reduzido, mantendo-se 
inalterada a classe de riscos. 

2 Erro na ancoragem RB 

(D,I) 

D I RB 

(D,I) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de lançamento das âncoras 
atua para redução da freqüência 
associada, porém sem alterar a sua 
classificação, mantendo-se assim a 
classe de riscos  

3 Vazamento de óleo 
diesel, lubrificantes e/ou 
derivados 

RM 

(D, IV) 

C IV RM 

(C,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas no radar. A adoção das 
recomendações faz com que o risco 
associado seja reduzido, mantendo-se 
inalterada a classe de riscos. 

4 

 

Perda de Estabilidade da 
Embarcação RS 

 

RM 

(D, IV) 

C IV RM 

(C,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas no radar. A adoção das 
recomendações faz com que o risco 
associado seja reduzido, mantendo-se 
inalterada a classe de riscos. 

5 

 

 

Vazamento de óleo 
diesel, lubrificantes e/ou 
derivados 

 

RM 

(D, IV) 

C IV RM 

(C,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas no radar. A adoção das 
recomendações faz com que o risco 
associado seja reduzido, mantendo-se 
inalterada a classe de riscos. 
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HA Descrição 
Risco 

Original 

Risco Residual 
Observações 

Prob. Cons. Risco 

6 Queda de cargas 
pesadas no mar durante 
as operações da 
embarcação de 
lançamento de 
componentes de 
ancoragem AHTS OU  da 
RSV OU  da  PLSV 

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência 
associada, porém, sem alterar a sua 
classificação. Embora não seja possível 
atuar sobre a severidade das 
conseqüências em caso de falhas nos 
procedimentos de movimentação de 
materiais, operação e controle. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

7 Perda de Estabilidade das 
Embarcações PLSV/RSV 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV 

 

RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas no radar. Mantêm-se 
inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

8 Vazamento de óleo 
diesel, lubrificantes e/ou 
derivados 

RM 

(C, IV) 

D 

 

IV 

 

RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas nos dispositivos de operação 
e controle. Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado. 

 

9 Queda de cargas 
pesadas durante as 
operações da 
embarcação de 
lançamento de linhas -
LSV  

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas nos procedimentos de 
movimentação de materiais, operação e 
controle. Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado. 
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HA Descrição 
Risco 

Original 

Risco Residual 
Observações 

Prob. Cons. Risco 

10 Vazamento de óleo e gás 
na operação de conexão 
do FPSO aos poços 
produtores  

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado  

Ressalta-se que não são esperados 
vazamentos de (óleo ou gás) na 
operação de conexão do FPSO ao poço 
porque este estará fechado e não se 
espera a presença de outras estruturas 
submarinas próximas.  

11 Vazamento de óleo/gás 
no trecho de linha 
(flowlines) entre os poçs 
de produção de petróleo e 
o riser de produção do 
FPSO (exclusive) 

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas nos procedimentos de 
movimentação de materiais, operação e 
controle. Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado. 

12 Ruptura das linhas de 
injeção de gás 

RM 

(D,III) 

D III RM 

(D,III) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

13 Furo nas linhas de injeção RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

14 Vazamento em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

15 Ruptura do riser de 
produção na chegada ao 
FPSO 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV 

 

RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 
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Prob. Cons. Risco 

16 Furo no riser de produção 
na chegada ao FPSO  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

17 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

18 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,II) 

A II RM 

(A,II) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

19 Vazamento no scrapper 
recebedor  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

20 Abertura indevida da PSV RB 

(B,I) 

C I RB 

(C,I) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. E Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado.  

21 

 

Ruptura no coletor 
(header) de produção 

 

RM 

(D,III) 

D 

 

III 

 

RM 

(D,III) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas nos procedimentos de 
movimentação de materiais, operação e 
controle. Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado.  
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22 Furo no coletor (header) 
de produção 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

23 

 

Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência. Mantêm-
se inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

24 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

25 Abertura indevida da PSV RM 

(B,II) 

C II RB 

(C,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. Embora não reduza a 
severidade das conseqüências, reduz o 
valor do risco associado. 

26 Superenchimento do 
vaso separador do 1º 
estágio de separação 

RB 

(D,I) 

D I RB 

(D,I) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

 

27 Ruptura na linha de 
saída de óleo do vaso 
separador do 1º 
estágio de separação 

RM 

(D,III) 

D III RM 

(D,III) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
porém, sem alterar a sua 
classificação.Embora não seja possível 
atuar sobre a severidade das 
conseqüências em caso de falhas nos 
procedimentos de movimentação de 
materiais, operação e controle. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado.  
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28 Furo na linha de saída de 
óleo do vaso separador 
do 1º estágio de 
separação 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência. Mantêm-
se inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

29 Ruptura da linha de vent 
do vaso separador do 1º 
estágio de separação 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência. Mantêm-
se inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

30 Superenchimento do 
vaso separador do 2º 
estágio de separação 

RB 

(D,I) 

D I RB 

(D,I) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

31 Ruptura na linha de 
saída de óleo do vaso 
separador do 2º 
estágio de separação 

RM 

(D,III) 

D III RM 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

32 Furo na linha de saída de 
óleo do vaso separador 
do 2º estágio de 
separação 

 

RB 

(C,II) 

 

D 

 

II 

 

RB 

(D,II) 

 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. A adoção das 
medidas mitigadoras sugeridas atua 
para redução da freqüência 
considerando-se que os procedimentos 
associados à detecção precoce e a 
eliminação de fontes de ignição e 
vazamento. Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado. 
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33 Ruptura da linha de vent 
do vaso separador do 2º 
estágio de separação 

RB 

(C,II) 

 

D 

 

II 

 

RB 

(D,II) 

 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. A adoção das 
medidas mitigadoras sugeridas atua 
para redução da freqüência 
considerando-se que os procedimentos 
associados à detecção precoce e a 
eliminação de fontes de ignição e 
vazamento. Mantêm-se inalterados a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado. 

 

34 Superenchimento do 
tanque de decantação 

RB 

(D,I) 

D I RB 

(D,I) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

35 Ruptura na linha de 
saída de óleo do 
tanque de decantação 

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

36 Furo na linha de saída 
de óleo do tanque de 
decantação 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, reduz o valor do risco 
associado. 
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37 Vazamento de óleo nas 
linhas dos 
permutadores de calor   

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. Embora 
não reduza a avaliação da severidade 
das conseqüências, reduz o valor do 
risco associado. 

38 Sobreenchimento do 
vaso tratador 
eletrostático  

RB 

(D,I) 

D I RB 

(D,I) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência 
porém, sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

39 Ruptura na linha de 
saída de óleo do 
tratador eletrostático 

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém, 
sem alterar a sua classificação. 
Mantêm-se inalterados a severidade 
das conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

40 Ruptura da linha de vent 
do tratador eletrostático 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência. Mantêm-se 
inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

41 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento. Mantêm-se 
inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 
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42 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

43 Vazamento através das 
bombas de transferência 
na operação de envio do 
óleo (tratado) para os 
tanques de 
armazenamento 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento. Mantêm-se 
inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

44 Vazamento de óleo nas 
linhas dos permutadores 
de calor (Resfriamento 
do óleo produzido) 

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua na 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação, Mantêm-se 
inalterados a severidade das 
conseqüências e o valor do risco 
associado. 

 

45 Abertura indevida de PSV RM 

(B,II) 

B II RM 

(B,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência, porém sem alterar a sua 
classificação. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 
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46 Ruptura do vaso 
depurador 

RB 

(D,II) 

D 

 

II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

47 Ruptura do Filtro RB 

(D,II) 

D 

 

II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

48 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

49 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Ainda que reduz-se a freqüência, o 
valor do risco associado não é alterado. 
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50 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

51 Abertura indevida de PSV RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

 

52 Ruptura da linha de 
sucção dos compressores 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

53 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios na sucção dos 
compressores 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 
14/63 

Análise e Gerenciamento 
de Riscos Ambientais 

II.8 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, 

Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 
 

 

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
04/2011 

 

HA Descrição 
Risco 

Original 

Risco Residual 
Observações 

Prob. Cons. Risco 

54 Vazamento nos 
compressores Booster 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

55 Ruptura da linha de 
descarga  dos 
compressores 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Mantém-se a 
severidade das conseqüências e o valor 
do risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

56 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios na descarga 
dos compressores 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 
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57 Ruptura do vaso 
depurador do compressor 
principal 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Embora não 
seja possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

58 Ruptura do Filtro do 
compressor principal 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Embora não 
seja possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

59 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 
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60 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Ainda que reduz-se a freqüência, o 
valor do risco associado não é alterado. 

61 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

 

62 Abertura indevida de PSV RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência, porém sem alterar a sua 
classificação. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

 

63 Ruptura da linha de 
sucção dos compressores 
principais 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 
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64 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios na sucção dos 
compressores principais 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

 

65 Vazamento nos 
compressores principais 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

 

66 Ruptura da linha de 
descarga  dos 
compressores principais 

RM 

(DIV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

67 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios na descarga 
dos compressores 
principais 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 
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68 Ruptura do vaso 
separador do adoçamento 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

69 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

70 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Ainda que reduz-se a freqüência, o 
valor do risco associado não é alterado. 

71 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada.  

72 Abertura indevida de PSV RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 
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73 Ruptura da linha  RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

74 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios  

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

75 Vazamento nas torres de 
adoçamento 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 
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76 Ruptura da linha principal 
(header) do sistema de 
flare  

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

77 Furo na linha principal 
(header) do sistema de 
flare 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência, porém sem alterar a sua 
classificação. Considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

78 Superenchimento do 
vaso V-104 de knock 
out do sistema de flare 
de alta e de baixa 
pressão 

RB 

(D,,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação. 
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências. 
Mantém-se o valor do risco associado. 

 

79 Ruptura do Vaso de 
knock out do sistema de 
flare de alta e de baixa 
pressão 

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não 
reduz a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 
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80 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém o valor do risco 
associado. 

81 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

82 Vazamento de GLP / 
propano dos cilindros do 
sistema alternativo de 
manutenção do piloto do 
flare aceso 

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não 
reduz a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 

83 Ruptura de linha principal 
do sistema (header 
coletor) do sistema de 
drenagem 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, Como não 
reduz a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 
Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

84 Furo na linha principal do 
sistema (header coletor) 
de drenagem 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção dos procedimentos de 
inspeção/manutenção atua para 
redução da freqüência considerando-se 
que os procedimentos associados à 
detecção precoce e a eliminação de 
fontes de ignição e vazamento.  

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 
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85 Ruptura do slop tank 
(óleo recuperado) 

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não 
reduz a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 

 

86 Transbordamento do slop 
tank óleo sujo 

RB 

(C,II) 

 

D 

 

II 

 

RB 

(D,II) 

 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/ equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência.  

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém o valor do risco 
associado. 

87 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém o valor do risco 
associado. 

88 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

89 Vazamento nas bombas 
de reciclo do sistema de 
drenagem  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. Como não reduz 
a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 

 

O vazamento nas bombas de reciclo 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de drenagem da 
unidade 
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90 Ruptura na linha de saída 
de água de produção do 
vaso 1º. estágio de 
separação (linha de fundo 
do vaso e alimentação 
dos hidrociclones) 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação.  

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

91 Furo na linha de água de 
produção (água oleosa) 
do vaso do 1º. estágio de 
separação (linha de fundo 
do vaso dos hidrociclones 
) 

RB 

(C,I) 

D I RB 

(D,I) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 

 

92 Ruptura do hidrociclone  RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. Como não reduz 
a severidade das conseqüências, 
mantém inalterado o valor do risco 
associado. 

O vazamento no hidrociclone 
prejudicará a confiabilidade do sistema 
de água de produção da unidade. 

 

93 Furo nas linhas de topo 
do hidrociclone  

(óleo que retorna ao 
processo) 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. 

Como não reduz a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 
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94 

 

Ruptura da linha de fundo 
do hidrociclone (água 
tratada) 

 

RB 

(D,II) 

D 

 

II 

 

RB 

(D,II) 

 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos de movimentação de carga e 
uso de mão de obra capacitada atua 
para redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não 
reduz a severidade das conseqüências, 
mantém inalterado o valor do risco 
associado.. 

O vazamento no hidrociclone 
prejudicará a confiabilidade do sistema 
de água de produção da unidade. 

95 Furo nas linhas de fundo 
do hidrociclone (água 
tratada) 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. Como não reduz 
a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 

O vazamento no hidrociclone 
prejudicará a confiabilidade do sistema 
de água de produção da unidade. 

 

96 Vazamento de água 
tratada através das 
bombas de transferência  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. Como não reduz 
a severidade das conseqüências, 
mantém o valor do risco associado. 

O vazamento no hidrociclone 
prejudicará a confiabilidade do sistema 
de água de produção da unidade. 

97 Ruptura de tomada de 
instrumento  

 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(C,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Mantém-se a severidade das 
conseqüências, e o valor do risco 
associado. 
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98 Vazamento de água de 
produção do permutador 
de calor (resfriador de 
água de produção antes 
do descarte final). 

RB 

(D,II) 

 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. O valor do 
risco associado fica mantido. 

O vazamento no permutador 
prejudicará a confiabilidade do sistema 
de água de produção da unidade. 

99 Ruptura do vaso 
depurador  

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação.. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

100 Ruptura do Filtro  RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

101 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 
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102 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(C,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Ainda que reduz-se a freqüência, o 
valor do risco associado não é alterado. 

103 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

 

104 Abertura indevida de PSV RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

 

105 Ruptura de linha  RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 
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106 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios  

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

 

107 Vazamento nos 
permutadores de calor  

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

 

108 Ruptura de linha na 
descarga 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

109 Furo na linha 
equipamentos e 
acessórios na descarga 

RB 

(D,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a sua classificação.  
Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, mantém inalterado o 
valor do risco associado. 
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110 Ruptura dos tanques de 
estocagem 

RM 

(D,IV) 

D 

 

IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência, porém sem 
alterar a sua classificação. Como não é 
possível reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

Este sistema normalmente está à 
baixas pressões (exceto em condições 
de emergência) mas sua ruptura 
prejudicará a confiabilidade e/ou a 
segurança do sistema de queima e de 
alívio da unidade, sendo necessário 
interromper a operação da FPSO. 

 

111 Furo nos tanques de 
armazenamento de óleo 
produzido 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência. A adoção das 
medidas mitigadoras sugeridas atua 
para redução da freqüência 
considerando-se que os procedimentos 
associados à detecção precoce e a 
eliminação de fontes de ignição e 
vazamento.  

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

112 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência considerando-se que os 
procedimentos associados à detecção 
precoce e a eliminação de fontes de 
ignição e vazamento.  

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

113 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 
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114 Vazamento através da 
bomba de transferência 
na operação de 
exportação (offloading) 

RM 

(C,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém sem alterar a severidade das 
consequências, reduzindo-se assim a 
classe de riscos associada. 

115 Ruptura de linha de 
exportação de óleo 
(offloading) da FPSO  

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança, 
os procedimentos relacionados à 
aproximação de outros navios atuam 
para redução da freqüência.  

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

116 Furo na linha de 
exportação de óleo 
(offloading) da FPSO 

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção atua para 
redução da freqüência.  

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

117 Abertura indevida da 
PSV 

RM 

(B,II) 

C II RB 

(C,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. Embora não reduza a 
severidade das conseqüências, reduz-
se o valor do risco associado. 

118 Vazamento no scrapper 
lançador  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 

119 Ruptura de tomada de 
instrumento  

RB 

(C,II) 

D II RB 

(D,II) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas atua para redução da 
freqüência. Como não é possível 
reduzir a severidade das 
conseqüências, mantém-se o valor do 
risco associado. 
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120 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

 

121 Ruptura do mangote de 
transferência entre o 
FPSO e o navio aliviador 

RM 

(C,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança, 
os procedimentos relacionados à 
aproximação de outros navios atuam 
para redução da freqüência.  

Embora não reduza a severidade das 
conseqüências, reduz-se o valor do 
risco associado. 

122 Ruptura do gasoduto no 
trecho entre a FPSO e a 
ESDV 

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/equipamentos de segurança, 
os procedimentos relacionados à 
aproximação de outros navios atuam 
para redução da freqüência.  

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

 

123 Furo no gasoduto no 
trecho entre a FPSO e  a 
ESDV 

RM 

(B,II) 

C II RB 

(C,II) 

A adoção de procedimentos de 
inspeção/ manutenção dos dispositivos 
de segurança atua para redução da 
freqüência. Embora não reduza a 
severidade das conseqüências, reduz-
se o valor do risco associado. 

124 Perda de Estabilidade 
do FPSO 

RM 

(C,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/ equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência. 

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 
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125 Perda de posição do 
FPSO   

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/ equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém não alteram a classe de risco 
final. 

126 Ruptura do mangote de 
transferência de óleo 
diesel e/ou óleo 
combustível entre o Barco 
de Apoio e o FPSO   

RM 

(B,III) 

C III RM 

(C,III) 

A adoção de procedimentos mais 
restritivos do acompanhamento das 
operações realizadas, capacitação dos 
operadores e inspeção/manutenção de 
sistemas/ equipamentos de segurança 
atuam para redução da freqüência, 
porém não alteram a classe de risco 
final.  

 

127 Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

RM 

(A,I) 

A I RM 

(A,I) 

A manutenção e/ou intensificação dos 
procedimentos associados à detecção 
de pequenos vazamentos reduzem a 
freqüência associada, porém sem 
alterar a sua classificação, mantendo-se 
assim a classe de riscos associada. 

128 Queda/ Colisão de 
helicóptero com o FPSO  

RB 

(D,III) 

D III RB 

(D,III) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência associada 
embora não seja possível atuar sobre a 
severidade das conseqüências em caso 
de falhas no radar. Além disso, as 
normas restritivas de vôos de 
helicópteros, especialmente na 
aproximação dos FPSOs, tornam essa 
hipótese mais remota. 

Como não é possível reduzir a 
severidade das conseqüências, 
mantém-se o valor do risco associado. 

 

129 Perda da Estabilidade do 
Barco de Apoio 

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência 
associada, porém sem alterar a sua 
classificação. embora não seja possível 
atuar sobre a severidade das 
conseqüências em caso de falhas no 
radar meteorológico. 

Como não é possível atuar sobre a 
severidade, o valor do risco associado 
não é alterado. 
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130 Perda da Estabilidade do 
Navio Aliviador 

RM 

(D,IV) 

D IV RM 

(D,IV) 

A adoção das medidas mitigadoras 
sugeridas reduz a freqüência 
associada, porém sem alterar a sua 
classificação.Embora não seja possível 
atuar sobre a severidade das 
conseqüências em caso de falhas no 
radar.  

Como não é possível atuar sobre a 
severidade, o valor do risco associado 
não é alterado. 

 

 

II.2 DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

A PETROBRAS tem a seguinte definição de atribuições de seu pessoal: 

 

Fiscal dos Contratos de Operação e Manutenção 

 

Fiscalizar o desenvolvimento das atividades de um modo geral, no contexto 

do atendimento das metas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, bem como do 

atendimento das metas de Produtividade. Capacitação Técnica: Segundo grau 

completo e experiência mínima comprovada, em fiscalização e/ou supervisão de 

serviços de operação e/ou construção de instalações de produção, de no mínimo 

5 anos. 

 

Supervisor da Operação 

 

Supervisão geral das tarefas de operação. Programar, orientar tecnicamente 

e operar as instalações e equipamentos dentro dos padrões técnicos 

estabelecidos e das normas operacionais, em terra e no mar; Analisar e aprovar 

manuais e relatórios técnicos; Participar na elaboração de especificações de 

equipamentos e materiais; Dar parecer técnico e analisar sugestões para 

otimização das operações; Analisar de forma global os resultados operacionais.  
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Treinar os operadores nos diferentes postos de trabalho. Capacitação 

Técnica: Segundo grau completo e experiência mínima comprovada, em 

fiscalização e/ou supervisão de serviços de operação e/ou construção de 

instalações de produção, de no mínimo 5 anos. 

 

Operador 

 

Operar as instalações e equipamentos dentro dos padrões técnicos 

estabelecidos e das normas operacionais em terra e no mar; Instalar 

equipamentos, dispositivos e sistemas em geral, testar e verificar suas condições; 

Preencher boletins e formulários e elaborar relatórios e gráficos, bem como 

atualizar bancos de dados. Coletar amostras e efetuar análises que não exijam 

certificados; Executar e acompanhar serviços de manutenção corretiva, preditiva 

e preventiva em equipamentos e instalações. Capacitação Técnica: Segundo grau 

completo e experiência mínima de 3 anos em operações de produção.  

 

Supervisor da Manutenção 

 

Supervisão geral das tarefas de manutenção; Programar, orientar 

tecnicamente e operar equipamentos dentro dos padrões técnicos estabelecidos e 

das normas operacionais; Analisar e aprovar manuais e relatórios técnicos; 

Participar na elaboração de especificações de equipamentos e materiais; 

assessorar no cumprimento dos programas de manutenção, fornecendo 

instruções e recomendações de caráter operacional; Executar e acompanhar 

serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva em equipamentos e 

instalações; Treinar os mantenedores nos diferentes postos de trabalho. 

Capacitação Técnica: Segundo grau completo e experiência mínima de 3 anos na 

função. 

 

 

 

Técnico de Segurança 

 

Realizar estudos, avaliações e inspeções das condições de trabalho, quanto 

aos aspectos de higiene industrial, segurança industrial e meio ambiente, em 



Pág. 
34/63 

Análise e Gerenciamento 
de Riscos Ambientais 

II.8 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, 

Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 
 

 

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
04/2011 

 

áreas, equipamentos, instalações, veículos e embarcações; Indicar e orientar a 

implementação de medidas preventivas de segurança industrial e proteção ao 

meio ambiente; Atuar e coordenar equipes no controle de emergências e no 

combate à poluição; Participar da investigação de acidentes e ocorrências 

anormais; Inspecionar e executar serviços de manutenção em equipamentos e 

instrumentos de segurança industrial e de proteção ao meio ambiente; Ministrar 

treinamento teórico e prático de segurança industrial, salvatagem e meio 

ambiente; Proceder de acordo com os padrões técnicos e normas operacionais. 

Capacitação técnica: Curso Técnico de Segurança do Trabalho ministrado em 

estabelecimento de ensino de segundo grau, com respectivo registro no MTE.  

 

 

Técnico de Instrumentação 

 

Executar tarefas de instrumentação, de modo permanente, empregando 

métodos e ferramental adequados. Executar atividades facilitadoras ou 

necessárias à execução de suas tarefas principais; Exercer a fiscalização técnica 

e administrativa da execução dos contratos de serviços de instrumentação; 

Atualizar Banco de Dados de Sistemas. Capacitação Técnica: Segundo grau 

completo e experiência mínima de 3 anos na função. 

 

Técnico de Inspeção de Equipamentos 

 

Planejar, fiscalizar, executar e testemunhar inspeções de equipamentos, 

aferições e calibrações de instrumentos de inspeção, ensaios destrutivos e não-

destrutivos, ensaios metalográficos, testes de pressão, controle dimensional, 

testes de desempenho, determinação de taxa de corrosão e tratamento térmico, 

utilizando métodos, instrumentos e equipamentos adequados.  

 

Avaliar o comportamento de materiais quanto a corrosão, deterioração e 

avarias e suas prevenções. Interpretar resultados, elaborar relatórios técnicos e 

alimentar banco de dados. Manter atualizados os registros de inspeção de 

equipamentos. Capacitação Técnica: Curso Técnico de Ensino Médio. Registro no 

CREA ou no CRQ.  
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 Eletricista Especializado 

   

Executar tarefas de manutenção elétrica preventiva, preditiva e corretiva de 

modo permanente, empregando métodos e ferramental adequados. Executar 

atividades necessárias ou facilitadoras à execução de sua tarefa principal; 

Exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de 

serviços de manutenção elétrica; elaborar estudos, análises técnicas, 

especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos; Operar 

instalações e equipamentos segundo padrões técnicos e normas operacionais 

pertinentes. Capacitação Técnica: Segundo grau completo e experiência mínima 

de 3 anos na função. 

 

Mecânico Especializado 

 

Executar tarefas de manutenção mecânica preventiva, preditiva e corretiva de 

modo permanente, empregando métodos e ferramental adequados. Executar 

atividades necessárias ou facilitadoras à execução de sua tarefa principal; 

Exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de 

serviços de manutenção mecânica; Elaborar estudos, análises técnicas, 

especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos; Operar 

instalações e equipamentos segundo padrões técnicos e normas operacionais 

pertinentes. Capacitação Técnica: Segundo grau completo e experiência mínima 

de 3 anos na função. 

 

Caldeireiro Especializado 

 

Executar tarefas de manutenção de caldeiraria preventiva, preditiva e 

corretiva de modo permanente, empregando métodos e ferramental adequados. 

Executar atividades necessárias ou facilitadoras à execução de sua tarefa 

principal; Exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos 

contratos de serviços de manutenção de caldeiraria. Elaborar estudos, análises 

técnicas, especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos; Operar 

instalações e equipamentos segundo padrões técnicos e normas operacionais 

pertinentes. Capacitação Técnica: Segundo grau completo e experiência mínima 

de 3 anos na função. 
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Soldador Especializado 

 

Executar tarefas de manutenção de soldagem preventiva, preditiva e corretiva 

de modo permanente, empregando métodos e ferramental adequados. Executar 

atividades necessárias ou facilitadoras à execução de sua tarefa principal; 

Exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de 

serviços de manutenção de soldagem; Elaborar estudos, análises técnicas, 

especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos; Operar 

instalações e equipamentos segundo padrões técnicos e normas operacionais 

pertinentes.  

 

Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Serviços gerais de arrumação e limpeza; Carregar, descarregar viaturas etc 

amarrando as cargas de acordo com instruções recebidas; Executar serviços de 

conservação e limpeza de móveis, utensílios, ferramentas, máquinas, 

equipamentos, aparelhos e instalações; Auxiliar no abastecimento e lubrificação 

de máquinas e equipamentos; Roçar e capinar; Reparar e construir cercas, 

porteiras e outros; Recolher detritos; Executar outras tarefas de mesma natureza 

e mesmo nível de dificuldade. Para esta função é exigido o 1º grau completo e 

alguma experiência mínima na função. 

 

As atribuições dos responsáveis pelos elementos do PGR são definidas 

conforme ordem hierárquica, no Anexo II do PGR segue um exemplo de 

organograma, e responsabilidades a bordo de uma Unidade Marítima (PG-3E6-

00111) 
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II.2 - Inspeções Periódicas e Programas de Manutenção 

 
A política, diretrizes e indicadores para inspeção, estão apresentados no 

documento PG-3E6-00225 em anexo a este documento (Anexo III do PGR). Já a 

política, diretrizes e indicadores para manutenção, estão apresentados no 

documento PG-3E6-00227 em anexo a este documento (Anexo IV do PGR). 

Estes padrões têm por finalidade definir a Política, Diretrizes e Indicadores para 

Inspeção e Manutenção que se aplicam a todos os sistemas, equipamentos e 

instalações de produção da UO-ES, bem como definir os métodos de 

acompanhamento e controle destas atividades. 

 

O Plano de Inspeção de Equipamentos da UO-ES (PG-3E6-00226 – Anexo 

V do PGR) define os objetos, a natureza, a freqüência de inspeção e outras 

condições para sua execução, entre as quais, os procedimentos aplicáveis. 

 

Para a elaboração destes documentos a PETROBRAS, considerou os 

procedimentos recomendados pelos fabricantes. Caso novos conhecimentos 

adquiridos durante utilização do equipamento e em outras plataformas da 

PETROBRAS estes padrões são passíveis de revisão. 

 

O gerenciamento destas inspeções bem como da manutenção preventiva é 

realizado pelo módulo PM do SAP/R3 (Software), que conta com um banco de 

dados das manutenções, inspeções e falhas. 

  

 

II.3 - Capacitação Técnica 

 
Este item tem como objetivo principal apresentar a política de capacitação 

técnica dos trabalhadores das plataformas, isto é, os programas de treinamentos 

atualmente existentes na PETROBRAS para o exercício das suas atividades com 

segurança. 
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O documento PP-3E6-00439 – Projetos de Treinamento e Desenvolvimento 

na UO-ES em anexo a este documento (Anexo VI do PGR) estabelece as 

condições, diretrizes e etapas para a realização de treinamentos na UO-ES. 

 

Já o documento PP-3E6-00445– Treinamento no Local de Trabalho em 

anexo a este documento (Anexo VII) orienta os gerentes, supervisores e demais 

envolvidos na implementação de programas de Treinamento no Local de 

Trabalho. Estes programas visam o treinamento em procedimentos padronizados 

no âmbito da UO-ES. 

 

 

II.4 - Processo de Contratação de Terceiros 
 
Para garantir o comprometimento das empresas contratadas com os 

procedimentos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, a PETROBRAS inclui nos 

Contratos exigências relativas a Saúde Meio Ambiente e Segurança – SMS, 

conforme o documento PP-0V3-00011 (Anexo VIII do PGR) – Exigências de SMS 

no processo de contratação de serviços. 

 

Em adição cada contrato possui gerente e fiscais que acompanham e avaliam 

através do BAD - Boletim de Avaliação de Desempenho. 

 

II.5 -  Registro e Investigação de Acidentes 

 
Todos os acidentes, falhas, emergências e não conformidades são 

registrados. Estas informações serão de vital importância para a investigação de 

causas, responsáveis e possíveis melhorias nos procedimentos operacionais e 

melhoras dos equipamentos.  

 

A metodologia e o procedimento para esse registro e investigação de 

Acidentes estão estabelecidos com atribuições do Grupo Gerencial de SMS, cuja 

atuação é regida pelo Padrão PG-3E6-00232 (Anexo IX do PGR). 
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II.6 - Gerenciamento de Mudanças 

 
É realizado de acordo com o documento PP-3E6-00486 – Gestão de 

Mudanças na UO-ES (Anexo X do PGR). Neste padrão são estabelecidas 

responsabilidades e metodologia para o Gerenciamento de Mudanças de modo a 

assegurar que os riscos potenciais associados a uma mudança sejam 

identificados e controlados nas instalações sob a responsabilidade da UO-ES. 

 

 II.7 - Permissão para Trabalho 
 

Para as atividades realizadas a bordo deve ser precedida a solicitação de 

permissão de trabalho. O documento PP-3E6-00478 – Permissão para Trabalho 

em anexo a este documento (Anexo XI do PGR), contém a metodologia adotada 

na UO-ES e que será adotada na operação das Unidades Marítimas da Área 

denominada Parque das Baleias. 

 

 

II.8 - Cronograma 

 
Na a página a seguir apresentamos o cronograma 
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Fase do 
Projeto /  

Itens de 
Gestão 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Fase de 
Planejamento                            

Fase de 
instalação do 
sistema 

      
                    

 

Riscos que estão 
sendo 

gerenciados 

      
                    

 

Definição de 
atribuições                            

Inspeções 
Periódicas                            

Programas de 
Manutenção                            

Capacitação 
Técnica                             

Contratação de 
Terceiros                            

Registro e 
Investigação de 

Acidentes 

      
                    

 

Gerenciamento 
de Mudanças                            

Sistema de 
Permissão de 

Trabalho 
 

    
                     

 

Início da 
Operação 

Do Sistema 
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ANEXOS 
 

• Anexo I – Política de SMS da Petrobras 

• Anexo II - PG-3E.-00111- Estrutura Organizacional, Responsabilidades e 

Atribuições da OP-P-34 (Exemplo) 

• Anexo III – PG-3E6-00225 - Política, Diretrizes e Indicadores para Inspeção 

na UO-ES 

• Anexo IV - PG-3E6-00227- Política, Diretrizes e Indicadores para 

Manutenção na UO-ES 

• Anexo V - PG-3E6-00226 - Plano de Inspeção de Equipamentos  

• Anexo VI - PP-3E6-00439 – Projetos de Treinamento e Desenvolvimento na 

UO-ES 

• Anexo VII -PP-3E6-00445 – Treinamento no Local de Trabalho   

• Anexo VIII - PP-0V3-00011 – Exigências de SMS no Processo de 

Contratação de Serviços. 

• Anexo IX -  PG-3E6-00232  - Investigação e Análise de SMS 

• Anexo X -  PP-3E6-00486  – Gestão de Mudanças na UO-ES 

• Anexo XI -  PP-3E6-00478  – Permissão para Trabalho. 
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PG-3E6-00111-A Propriedade da PETROBRAS Página: 1

 Código:
E&P - 

PG-3E6-00111-A

Título P-34: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDADES E 
ATRIBUIÇÕES DA OP-P-34 

Órgão aprovador: UN-ES/ATP-JUB/CHT/OP-P-34 
Cópia Data de implantação: 

15/09/2006

Órgão gestor: UN-ES/ATP-JUB/CHT/OP-P-34 X Assinatura:
Ivanildo Santos 
Zanotti

1 - OBJETIVO:
Definir, para a OP-P-34, em consonância com os requisitos do PEO e com a Política 
e as Diretrizes de SMS da UN-ES:

A estrutura organizacional de terra e de bordo;
As áreas funcionais, os processos, as tarefas e as zonas físicas de bordo;
Responsabilidades e atribuições.

2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
PG-11-00001: Sistema de Padronização do E&P ( )

3 - DEFINIÇÕES:

As definições e siglas utilizadas neste padrão encontram-se no PG-3E6-00108 - 
P-34:Glossário ( ).

4 - ÁREAS FUNCIONAIS DA P-34
A Unidade Marítima está estruturada em quatro áreas funcionais executivas 
(Produção, Facilidades, Embarcação e Manutenção) e em três áreas funcionais de 
suporte à Gestão (Segurança Industrial, Enfermagem e SMS), todas elas se 
reportando ao Gerente Setorial da Plataforma (GEPLAT).

Os representantes de outras gerencias setoriais, atuando a bordo em áreas 
funcionais de manutenção complementares, também se reportam ao GEPLAT.

As áreas funcionais são definidas como se segue:

4.1 Área Produção - São os processos de produção de óleo, produção de gás, 
tratamento e descarte de efluentes oleosos;

4.2 Área Facilidade - Reúne os processos de fornecimento de utilidades às demais 
áreas e de tratamento e descarte de esgoto.  Entende-se como "utilidades' os 
processos que fornecem ou retiram energia dos demais processos. Ex: energia 
elétrica, ar comprimido, ventilação, óleo diesel, etc;

4.3 Área Embarcação - Reúne os processos da embarcação, flutuabilidade, 
estabilidade e ancoragem. A área também engloba as atividades relacionadas com 
comunicação, transporte de pessoal e movimentação de cargas.
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4.4 Área Manutenção - Reúne as atividades a bordo do processo manutenção.  
Essas atividades são: Manutenção Preventiva de Segundo Escalão, Manutenção 
Preditiva, Manutenção Corretiva dos Equipamentos Industriais da Unidade e o 
Suprimento de Materiais, além do planejamento da manutenção. Não fazem parte do 
escopo da área manutenção as turbomáquinas e os equipamentos estáticos - vasos, 
permutadores, tubulações e estruturas. 

4.5 Segurança Industrial - Reúne as atividades a bordo do processo segurança. 
Essas atividades são: manutenção de 1º escalão dos equipamentos de segurança, 
inspeção e preservação dos equipamentos de segurança de combate a incêndio,  
segurança nos pousos e decolagens de aeronaves, simulados de emergência, 
inspeção de segurança na plataforma, recomendações adicionais de segurança em 
PT's, auxilio técnico ao GEPLAT nas fainas de emergência e treinamentos para as 
equipes de emergências.

4.6 Enfermagem - Reúne as atividades a bordo do processo de saúde, higiene e 
habitação. Essas atividades são: Treinamentos e orientações nas área de saúde e 
higiene, atendimento paramédico/ ambulatorial, inspeções ocupacionais nos locais de 
trabalho e acomodações, inspeções de rancho e de alimentos preparados, auxilio na 
fiscalização do contrato de hotelaria e manutenção e melhorias das condições 
habitacionais das acomodações.

4.7 SMS - Reúne as atividades a bordo do processo de gestão das normas ISO14001 
e OHSAS 18000. Essas atividades são: fiscalizar os processos da plataforma com 
relação a conformidade com os requisitos das normas e legislações, manter 
atualizado o banco de dados do SMSnet, ministrar treinamento nos padrões 
corporativos, controlar as evidências de treinamentos, manter atualizado o controle de 
documentos e registros da plataforma e divulgar os objetivos e metas e os programas 
de SMS.

4.8 Área Turbomáquinas (TBM) -  Reúne as atividades a bordo do processo de 
operação e manutenção afeto às turbomáquinas e à unidade recuperadora de calor. 
Essas atividades são: operação, manutenção de 1º escalão, manutenção preventiva 
de 2º escalão, manutenção preditiva, manutenção corretiva, manutenção centrada em 
confiabilidade, controle e armazenamento de ferramentas e sobressalentes 
específicos para uso nos equipamentos cuja manutenção é de sua responsabilidade.

4.9 Área da ISUP - Reúne as seguintes atividades a bordo: inspeção de 
equipamentos em geral e manutenção dos equipamentos estáticos (vasos, 
permutadores, tubulações, válvulas e estruturas, atividades de pintura industrial, 
atividades de limpeza industrial, construção e montagem industrial).

4.10 Área do TCOM - Reúne as atividades de manutenção nos sistemas internos de 
comunicação, telecomunicação e rede corporativa. 

5 - RESPONSABILIDADES DE CARÁTER GERAL DAS ÁREAS FUNCIONAIS
Resultados de seus produtos e serviços.

Controle operacional de seus processos.
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Segurança das suas atividades e instalações.

Limpeza e arrumação de suas áreas de responsabilidade.

Preservação, inspeção detectiva e manutenção preventiva de primeiro escalão 
de suas instalações e equipamentos.

Atualização dos aspectos e impactos de suas tarefas.

Operacionalidade dos dispositivos e instalações de detecção de fogo e gás de 
suas zonas.

Operacionalidade dos dispositivos e instalações de combate a incêndio de 
suas zonas.

6 - ESTRUTURA FUNCIONAL DA OP-P-34

6.1 Estrutura funcional da OP-P-34 onshore
  

Gerente Setorial 

Apoio Administrativo
T & D 

Apoio à Gestão 

Planejamento 
Integrado 

 
 

Contratação 
 

Operação 
 
 

Suprimento 
 

Manutenção 
 

Custos 

6.2 Estrutura funcional da OP-P-34 off-shore
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6.3 Organograma para atender a resolução A-891 da IMO
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OIM
(GEPLAT)

BCO
(Operador de Lastro)

BS
(COEMB)

MS
(COMAN)

Oiler/Motorman
(Mecânico)Boat Swain

(Mestre de Cabotagem)

Ordinary Seaman
(Homem de área)

Able Seaman
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(Homem de Área)
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General Radio Operador
(Radio operador)

7 - ORIENTAÇÃO GERENCIAL MACRO SOBRE AS RESPONSABILIDADES E 
ATRIBUIÇÕES DAS EQUIPES DA BASE E OFF-SHORE
Observando as recomendações do PEO e também as recomendações 
mais recentes decorrentes de análises de acidentes, estas 
ressaltam de modo mais visível as funções de bordo e norteiam 
que devem manter o foco nas atividades operacionais garantindo 
que não haja conflitos ou indefinições de responsabilidades 
sobre nenhum dos sistemas. 

O papel das funções na base de apoio é planejar, acompanhar, prover suporte 
técnico, operacional e administrativo às funções de bordo;
O papel das funções de bordo é operar os poços e instalações mantendo a 
integridade da embarcação e de todos os demais sistemas, desde o poço até 
o ponto de transferência de custódia.

8 - RESPONSABILIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

8.1  - Responsabilidades e principais Atribuições das funções ONSHORE
8.1.1 - Gerente Setorial – Responsabilidades
8.1.2 - Apoio Administrativo – Atribuições
8.1.3 - Treinamento e Desenvolvimento – Atribuições
8.1.4 - Apoio a Gestão – Atribuições
8.1.5 - Planejamento Integrado – Atribuições
8.1.6 - Suprimento – Atribuições
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8.1.7 - Contratação – Atribuições
8.1.8 - Custos – Atribuições
8.1.9 - Manutenção – Atribuições
8.1.10 - Operação – Atribuições

8.2 - Responsabilidades e principais Atribuições das funções OFFSHORE
8.2.1 - Geplat - Responsabilidades
8.2.2 - Geplat - Atribuições
8.2.3 - Técnico de Segurança - Atribuições
8.2.4 - Técnico de Enfermagem – Atribuições
8.2.5 - Facilitador de SMS – Atribuições
8.2.6. Planejador Integrado
8.2.7 - Coprod - Responsabilidades
8.2.8 - Suprod – Responsabilidades
8.2.9 - Operador de Produção da Sala de Controle (P1) – Atribuições
8.2.10 - Operador de Produção da Área (P2, P3, P4 e P5) – Atribuições
8.2.11 - Operador de Produção do Sítio de Teste (P5 e P6) – Atribuições
8.2.12 - Cofac - Responsabilidades
8.2.13 - Cofac - Atribuições
8.2.14 - Operador de Facilidades – Responsabilidade
8.2.15 - Operador de Facilidades – Atribuições
8.2.16 - Coman - Responsabilidades
8.2.17 - Planejador da Manutenção – Atribuições
8.2.18 - Mantenedor – Atribuições
8.2.19 - Mantenedor (Eletricista Especializado) - Atribuições
8.2.20 - Mantenedor (Técnico Manutenção Elétrica) – Atribuições
8.2.21 - ECOSMAN – Atribuições
8.2.22 - MEDMAN – Atribuições
8.2.23 - Supridor – Atribuições
8.2.24 - Coemb - Responsabilidades
8.2.25 - BCO – Atribuições
8.2.26 - OMT – Atribuições
8.2.27 - Mestre de Cabotagem – Atribuições
8.2.28 - Rádio Operador – Atribuições
8.2.29 - Homem de Área – Atribuições
8.2.30 - Jatista – Atribuições

7 - ANEXOS

7.1- Anexo-A - Matriz de responsabilidades

        P-34 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

7.2 - Anexo B - Planilha de alocação de pessoal

P-34 ALOCAÇÃO DE PESSOAL
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SUMÁRIO DE REVISÕES
REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS

0 30/11/2005 Emissão Original
A 15/09/2006 Alteração dos Anexos e conteúdo do padrão 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ADICIONAIS:

Lista de Distribuição:
Eletrônica:

 UN-ES/ATP-JUB/CHT/OP-P-34

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

Impressa:
Destinatários

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 



INSTRUÇÕES GERAIS

1- OS SISTEMAS FORAM DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES NATURAIS DE CADA 
RESPONSÁVEL.

2- DE ACORDO COM A PREMISSA ACIMA, OS SISTEMAS FORAM ATRIBUIDOS A CADA COORDENADOR DE 
ACORDO COM O CÓDIGO DE CORES ABAIXO:
SISTEMAS INERENTES AO GEPLAT
SISTEMAS INERENTES AO COPROD
SISTEMAS INERENTES AO COFAC
SISTEMAS INERENTES AO COEMB
SISTEMAS INERENTES AO COMAN
SISTEMAS CUJA RESPONSABILIDADE NÃO FOI CLARAMENTE IDENTIFICADA EM FUNÇÃO DE REALIDADES 
DIFERENTES EM CADA PLATAFORMA

3- DEVEM SER ELIMINADOS SISTEMAS INEXISTENTES NA PLATAFORMA E/OU 
ACRESCENTADOS/DETALHADOS, COM BASE NO ANEXO C DA N-1710, OS SISTEMAS ESPECÍFICOS, POIS OS 
SISTEMAS LISTADOS REFEREM-SE A UMA PLATAFORMA TIPO.

4- SE NECESSÁRIO FOR, OS SISTEMAS DEVERÃO SER DETALHADOS EM SUB-SISTEMAS PARA FACILITAR A 
DIVISÃO DAS AREAS DE TRABALHO.

5- A DIVISÃO DAS AREAS DE TRABALHO NÃO DEVE DE FORMA ALGUMA SER FEITA PENSANDO EM NÚMERO 
DE OPERADORES E SIM PENSANDO EM ÁREAS FISICAS DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO ABAIXO:

Área de Trabalho: Área física composta de um ou mais processos e/ou sistemas. As fronteiras são 
definidas preferencialmente de acordo com a visão processo, definida na  Matriz de 
Responsabilidade de Sistemas da Unidade, limite de Sistema ou de acordo com a área física 
geométrica (skid de pacote, estruturas, anteparas, etc.).

6- DEVERÃO SER CLARAMENTE ESTABELECIDOS OS LIMITES DE BATERIA DE CADA AREA DE TRABALHO DE
FORMA A SER EVITADA UMA AREA DE SOMBRA (CUJA RESPONSABILIDADE NÃO ESTÁ ATRIBUIDA A 
NENHUM OPERADOR) OU A EXISTENCIA DE UMA AREA DE SUPERPOSIÇÃO (NA QUAL TEMOS DUAS 
PESSOAS RESPONSÁVEIS POR MESMO EQUIPAMENTO OU SUB-SISTEMA). 

7- A DISTRIBUIÇÃO DOS OPERADORES PELAS AREAS DE TRABALHO SERÁ FEITA EM PLANILHA ESPECÍFICA 
PARA TAL, DEVENDO SER ATUALIZADA A CADA EMBARQUE OU SEMPRE QUE HOUVEREM MUDANÇAS NA 
ALOCAÇÃO DOS OPERADORES.

8- A CADA OPERADOR PODE SER ATRIBUÍDA MAIS DE UMA AREA DE TRABALHO.



Cd. Sist. 
PEO Descrição Limite de Processo GEPLAT COPROD COFAC COEMB COMAN

1 Poços (ANM ) Inclui Unidade Hidráulica X
2 Sistema de Elevação X
4      Injeção de Gás Lift X X
5 Sistema de Coleta  Linhas, Umbilicais e Risers X
6 Sistema de Processamento de Petróleo X
7 Sistema de Processamento de Gás X
8 Sistema de Tratamento de Óleo X
9 Sistema de Tratamento de Gás X
10 Sistema de Tratamento de Água Produzida X
11 Sistema de Compressão de Gás X X
12 Sistema de Gás Combustível X
15 Sistema de Medição de Óleo X
16 Sistema de Medição de Gás X
18 Sistema de Alívio (Despressurização) BDVs e Linhas de Despressurização X
19 Sistema de Vent Atmosférico Linhas de Vent, Corta-chamas X
20 Sistema de Tocha (Flare) Vaso de Flare, Queimadores de Gás X
99 Sistema de Pull-in/Pull-out X

Análises Físico-Químicas Laboratório, seus equipamentos e acessórios X
21 Sistema de Injeção de Produtos Químicos X X
22      Injeção Química em Óleo X
23      Injeção Química em Gás X
24      Injeção Química em Água Oleosa X X
25      Injeção Química em Água de Captação X

103 Sistema de Estrutura do Navio Casco, Convés, Tanques e Estruturas Auxiliares. X
29 Alojamento X X
30 Heliponto X
31 Oficina de Manutenção X
32 Almoxarifado X
33 Sistema de Captação de Água Salgada X
36 Sistema de Água Doce X
41      Armazenagem Recebimento e Armazenagem X
37      Unidade de Dessalinização de Água X
38      Unidade de Tratamento de Água X
42      Distribuição Agua Industrial/Potável Tanques/Vasos Distribuição, Bombas e Linhas X
40      Aquecimento de Água Boilers e Rede de distribuição X
43 Sistema de Água de Resfriamento X
44 Sistema de Água de Aquecimento X



45 Sistema de Óleo Diesel X
46      Armazenagem e Distribuição de Diesel Bruto Recebimento até montante da centrífuga X
47      Unidade de Centrifugação de Diesel X
48      Armazenagem e Distribuição de Diesel Limpo X
49 Sistema de Ar Comprimido X
50 Sistema de Ar de Partida X
51 Sistema de Geração Principal X
52 Sistema de Distribuição Elétrica Transformadores,  Painéis, Rede de Distribuição X
53 Sistema de Iluminação Normal X
54 Sistema de Ventilação X
56 Sistema de Ar Condicionado X
57 Sistema de Refrigeração Câmara Frigorífica, Freezer X
58 Sistema de Geração de Emergência X
59 Sistema de Geração Auxiliar X
60 Sistema de Iluminação de Emergência/Essencial X
61 Sistema de Energia para Telecomunicações 48 V X
62 Sistema de Corrente Contínua 24V, 125V X
64 Sistema de Proteção Catódica X
65 Sistema de Despejos Sanitários X
66 Sistema de Combate a Incêndio X X X X X
67       Bombas e Rede de Combate a Incêndio X
70       Sistema de Dilúvio À partir da ADV X X
71       Hidrantes À partir da válvula bloqueio X
72       Sistema de Gás Inerte (CO2, Halon) X
73       Sistema de Espuma Fixos X
74       Equipamentos Portáteis de Combate a Incêndio X
76 Sistema de Proteção Passiva X
77 Sistema de Auxílio à Navegação X
78 Sistema de Rádio Fixo X
79 Sistema de Televisão X
80 Sistema de Circuito Fechado de TV X X X
81 Sistema de Intercomunicação X
82 Sistema de Telefonia X
83 Sistema de Telecomunicação e Informática X

100 Sistema de Posicionamento Dinâmico Global (DGPS) X
122 Sistema de Monitoração do Meio Ambiente X
84 Sistema de Detecção de Fogo e Gás X X X
85 Sistema Ecos/Esc X X X X

101 Sistema de Ancoragem X
104 Sistema de Lastreamento X



105 Sistema de Esgotamento X X
106      Praça de Máquinas X
107      Casa de Bombas X
63 Sistema de Movimentação de Cargas Guindastes, Talhas, Guinchos, Defensas X
75 Sistema de Salvatagem Baleeiras, Balsas e Bote de Resgate X

102 Dispositivos de Estanqueidade Portas e Dampers Estanques X
110 Sistema do Offloading Bombas  de Carga, Linhas e Mangotes X
111 Sistema de Amarração X
112 Sistema do Turret X
113 Sistema de Carregamento Bombas do Surge e Linhas de Carga X

114
Sistema de Tancagem Tanques de Carga, Espaços Vazios, Medição de 

Nível e Sistema de Limpeza X
115 Sistema Hidráulico Válvulas de Carga Nakakita X
116 Sistema de Drenagem (Aberto e Fechado) Vaso e Tanques Slope, Linhas X
117 Sistema de Gás Inerte Nitrogênio X X
118      Geração de Gás Inerte X
119      Distribuição de Gás Inerte X X X
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UO-ES 

Código: PG-3E6-00225-D
 CORPORATIVO

POLÍTICA, DIRETRIZES E INDICADORES DE INSPEÇÃO DA U O-ES
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/ENGP

  Órgão gestor: UO-ES/ENGP/EMI

Data de Aprovação: 13/12/2009

Assinatura: Maria Lucia de Fatima e 
Silva

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

 1. OBJETIVO

Definir a Política, as Diretrizes e os Indicadores da Atividade de Inspeção, aplicável 
a todos os equipamentos estáticos, sistemas de tubulações e dutos da UO-ES, bem 
como estabelecer as metas para acompanhamento e controle.

Para expandir ou colapsar todos os tópicos, aperte as teclas "Shift +" ou "Shift -".

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PE-2E6-01808 Terminologia Aplicada na Inspeção de Eq uipamentos da 
UO-ES; 

NR-11: Norma Regulamentadora Nº 11 do Ministério do Trabalho;

NR-13: Norma Regulamentadora Nº 13 do Ministério do Trabalho;

Portarias 78 e 79: Portaria do INMETRO datada de 19 de Março de 2009;

PG-1EP-00016: Política e Diretrizes para a Função Manutenção e Inspeção do 
E&P; 

PE-1EP-00042: Diretrizes Corporativas do E&P para a Gestão de 
Recomendações de Inspeção; 

PP-3E6-00470: PLANO DE INSPEÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS TERRESTRES; 

PG-3E6-00226: PLANO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

3. POLÍTICA DE INSPEÇÃO DA UN-ES

Assegurar a integridade física dos equipamentos estáticos, sistemas de 
tubulações das instalações, dutos e de movimentação de cargas da UO-ES, de 
forma integrada com a operação, manutenção e engenharia dos Ativos, 
enfatizando os aspectos relativos à qualidade, segurança, saúde e 
meio-ambiente, contribuindo para o cumprimento das metas de produção, custo 
e SMS.
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4. DIRETRIZES

4.1 A gestão da Atividade de Inspeção é conduzida de forma a promover a 
integração entre a Operação, Manutenção, Engenharia e SMS, e de acordo 
com o padrão PG-1EP-00016 - Política e Diretrizes para a Função 
Manutenção e Inspeção do E&P. 

4.2 A Atividade de Inspeção deve atuar em todas as fases dos 
empreendimentos: 

projeto básico, executivo, comissionamento e pré-operação;�

vida útil (operação, manutenção);�

obsolescência e descomissionamento;�

4.3 O desempenho da Atividade de Inspeção é avaliado mediante a medição e 
o acompanhamento periódico e sistemático de indicadores, estabelecidos 
no item 6 deste padrão. 

4.4 O Programa de Inspeção dos Equipamentos, definido no PG-3E6-00226 - 
PLANO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, leva em consideração a 
legislação, as normas aplicáveis. 

4.5 As Atividades de Inspeção são desenvolvidas de forma planejada, 
padronizada e sistematizada utilizando, preferencialmente, a ferramenta 
SAP/R3 no módulo PM.

4.6 Os responsáveis pelas atividades de inspeção buscam continuamente a 
absorção, o desenvolvimento e a disseminação de novas tecnologias que 
permitam a melhoria contínua dos seus serviços, promovendo ações de 
desenvolvimento profissional do pessoal envolvido.

5. SISTEMÁTICA DE GESTÃO

5.1 A Gestão da Atividade de Inspeção na UO-ES é exercida através de sua 
estrutura gerencial com suporte técnico do Comitê Funcional de 
Manutenção e Inspeção e Comitê do SPIE, definidos no PG-2E6-00139 - 
Comitês Funcionais dos Processos da UO-ES. 

5.2 Estes Comitês se reunem periodicamente para efetuar a coordenação da 
gestão do conhecimento da função, efetuar análise crítica dos processos e 
dos resultados, além de dar suporte às tomadas de decisão relativas à 
atividade de inspeção.

5.3 Os Comitês tratam prioritariamente dos seguintes assuntos:
Definição de diretrizes, procedimentos e ações conjuntas;�

Análises de indicadores e seus desdobramentos;�

Gestão do conhecimento;�

Padronização/normatização;�

Busca e disseminação de novas Tecnologias;�

Propostas de Auditorias técnica e de Gestão dos processos de �

inspeção;
Monitoramento do desempenho dos processos de Inspeção e do �

SPIE;
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Análise das necessidades, treinamento e distribuição de recursos �

humanos;
Acompanhamento da implantação das ações/recomendações �

oriundas das auditorias internas;
Análise crítica da Atividade de Inspeção.�

6. INDICADORES E METAS

6.1 Os indicadores de acompanhamento da atividade de inspeção de 
equipamentos na UO-ES serão o ICPI (Índice de Cumprimento ao Plano de 
Inspeção) e o IARI (Índice de Atendimento às Recomendações de Inspeção
). Estes indicadores foram definidos corporativamente e estão publicados 
no portal BW (ambiente de análises do SAP/R3).

ICPI - Índice de Cumprimento ao Plano de Inspeção:

Este índice expressa o percentual dos Objetos Técnicos (Equipamentos e 
Locais de Instalação) que estão com a inspeção em dia, face ao número 
total de Objetos Técnicos controlados pelo Serviço Próprio de Inspeção 
de Equipamentos (SPIE).

Fórmula: (Nº de Objetos técnicos com a programação de inspeção em 
dia) / (Nº de Objetos técnicos controlados pelo SPIE)

Onde: 
Objeto Técnico com a programação de inspeção em dia :  Representa 
o Equipamento ou Local de Instalação (controlado pelo SPIE) cujo plano 
de inspeção cadastrado no R/3 não apresenta solicitações pendentes de 
execução. 
Objeto Técnico controlado pelo SPIE :  É o Objeto Técnico cujo 
cadastro possui a informação NR-13 ou SPIE informada para a 
característica técnica Critério de Controle ou Norma de Controle.

Premissas e Critérios do SAP/R3 para cálculo do ICP I:  << Clique aqui

1. Período - O indicador é extraído como fotografia todos os domingos 
(não serão alterados por entradas posteriores);
2. O cadastro do Objeto Técnico deverá ter a indicação de controle 
pelo SPIE ou pela NR-13;
3. O Objeto técnico deverá estar ativo;
4. O Plano de Inspeção deverá estar programado;
5. O Objeto Técnico estará com a inspeção em atraso se algum plano 
de inspeção associado a ele estiver em atraso;
6. Os únicos locais de instalação cuja característica técnica Critério 

de Controle ou Norma de Controle poderão estar preenchidas 
serão os das classes de DUTOS ou TUBULAÇÕES (Sistemas de 
Tubulações). Nestas Classes não existem Equipamentos 
instalados para o tag restrito;

7. A solicitação do plano que apresentar o status “ignorado” ou 
“bloqueado” não será considerada para a avaliação do plano em 
atraso;

8. A solicitação que possuir a data de inspeção maior que a data da 
carga (data da cópia dos dados para o BW) estará em dia;
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9. A solicitação do plano que apresentar o status “concluído”, com a 
Ordem de Inspeção associada com o status “ENTE”, estará em 
dia se o Lote de Controle associado apresentar a Decisão de 
Utilização (DU);

IARI - Índice de Atendimento às Recomendações de In speção: 

Este índice expressa o percentual de medidas de recomendações de 
inspeção atendidas, em um determinado intervalo de tempo analisado, 
face ao número total de medidas válidas para o mesmo período. 

Fórmula: Ap / (Ap+NAp)

Onde: 
Ap  = Recomendações atendidas com status MSUC aplicado, dentro 

do período de avaliação, independente da data de aplicação do 
status PH.

NAp = Recomendações com a data final (data status PH + prazo para 
atendimento) dentro do período de avaliação e sem 
atendimento. 

Os prazos máximos para atendimento das recomendações estão 
definidos corporativamente através do padrão PE-1EP-00042  Diretrizes 
Corporativas do E&P para a Gestão de Recomendações de Inspeção, e 
estão transcritos abaixo:

Tipo A:     0 dias *�

Tipo B:   90 dias �

Tipo C: 360 dias �

Tipo D: 720 dias �

* As recomendação com prioridade Tipo "A" devem ser atendidas 
obrigatoriamente antes do retorno do equipamento ou tubulação à 
operação (quando detectados durante a parada do mesmo), ou 
motivar a parada do equipamento ou tubulação imediatamente.

Premissas e Critérios do SAP/R3 para cálculo do IAR I:  << Clique aqui

1. São consideradas as RTIs de equipamentos do SPIE (marcados 
com "Critério de Controle" = SPIE e/ou NR-13), aprovadas pelo 
PH (Status PH ou RECB - Medidas Recebidas);

2. Não são computadas:
as RTIs Tipo "A" ou "D";�

as RTIs de parada geral (Grupo de Codes da medida �

diferente de PARDSPAR, PARDPAR);
as RTI de equipamentos isolados (fora de operação e �

raqueteados), com status INAT ou marcados para eliminação 
(MREL);
as RTI com STATUS cancelada (CANC) e eliminadas (ELIM). �

3. Data de quitação é a data em que a medida teve MSUC (Medidas 
concluídas com Sucesso).

4. Não serão consideradas "Ap" as medidas que tenham o status 
MSUC (Medidas concluídas com Sucesso) e o SSUC (Medidas 
sem Sucesso) ao mesmo tempo. A medida só será considerada 
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"Ap" após o status SSUC (Medidas sem Sucesso) tiver sido 
retirado.

8. A data final de uma medida é calculada da seguinte forma:
Data do PH  + 90 dias, para medidas de Tipo B�

Data do PH  + 360 dias, para medidas de Tipo  C �

9. O período de avaliação do indicador é de 3 anos, de acordo com o 
período de um ciclo de certificação definido na Portaria nº16/2001 
do INMETRO. Ou seja, o indicador analisa recomendações com 
data de atendimento ou data final no período que se estende de:  
Data de atual  – 1095  dias à data atual;

10. Os valores mensais serão extraídos e congelados (não serão 
alterados por entradas posteriores);

11. A carga para o índice será realizada todo dia primeiro de cada 
mês.

METAS

ICPI (Índice de Cumprimento ao Plano de Inspeção):  
Caldeiras e Dutos = 100%�

Demais equipamentos controlados pelo SPIE = 99,5%�

IARI (Índice de Atendimento às Recomendações de Inspeção): 
Conforme definido no Comitê de Implantação do SPIE, a Unidade se 
propõe a melhorar continuamente este indicador (taxa de 5% ao ano),  
partindo de 50% no primeiro ano da Certificação do SPIE (2008).

Portanto, as metas para este indicador são:
2008 -> 50,0 %;�

2009 -> 55,0 %; �

2010 -> 60,0 %; �

2011 -> 65,0 %; onde deverá ser reavaliada na ocasião da �

auditoria de recertificação.

6.2 À critério da unidade, poderão ser adotados outros indicadores para 
controle interno da atividade, dentre eles, os indicadores corporativos 
publicados no portal BW, como o IGARI (Índice Geral de Atendimento às 
Recomendações de Inspeção) e o IPRI (Índice de Pendências de 
Recomendações de Inspeção), bem como indicadores criados pela própria 
unidade.

6.3 Divulgação : Os indicadores da inspeção deverão ser disponibilizados 
mensalmente, para todos os integrantes do Comitê Funcional de 
Manutenção e Inspeção e do Comitê do SPIE, seja através do portal do 
SPIE, Lotus Notes ou nas reuniões dos comitês. 

7. SISTEMÁTICA DE ANÁLISE CRÍTICA

7.1 - A análise crítica pela alta administração é realizada regularmente através 
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da RAC de Integridade bem como através do Comitê de Gestão, conforme 
definido no Padrão PG-3E6-00204 - Sistematização das Reuniões do 
Comitê de Gestão da UO-ES, e tem dentre seus objetivos, promover a 
melhoria contínua da Atividade de Inspeção e do SPIE. 

7.2 - A Análise Crítica deve considerar:
Análise dos indicadores, suas metas e desdobramentos;�

Discussão de fatos relevantes e resultados relacionados ao SPIE;�

Relatórios das Auditorias internas e externas do SPIE;�

Resultados da implementação da Política de Inspeção;�

Análise e tratamento de RTAs (Relatórios de Tratamento de Anomalias).�

7.3 - As observações, conclusões e recomendações devem ser registradas para 
que as ações necessárias sejam acompanhadas e implementadas.

* * *
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SUMÁRIO DE REVISÕES
0 25/04/2005 Emissão Original

REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
D 13/12/2009 [5/11/2010 13:38:14] - O administrador SINPEP, Aldineide Edite da 

Silva - PrestServ, executou a ação "Trocar Nível e Renumerar Todos" 
a qual alterou o código do padrão PG-2E6-00093-D para 
PG-3E6-00225-D, POLÍTICA, DIRETRIZES E INDICADORES DE 
INSPEÇÃO DA UN-ES.

Mudança do número da portaria do INMETRO.

C 15/01/2009 - Atualizar o indicador de RTI, de acordo com as novas definições do 
padrão corporativo para atendimento às RTI's.
  - Utilizar a documentação das Query's do ICPI e do IARI, 
disponíveis no portal BW, como critério e premissas para o cálculo 
destes indicadores.
  - Formalizar as metas de IARI para os próximos 4 anos, aprovadas 
no Comitê do SPIE.

B 03/07/2007 No item "6.4 - Frequência e responsável pela medição", existem 
alterações a se fazer, são elas:
  Na linha da tabela, DIMENSÃO DE ATENDIMENTO os responsáveis 
pelos indicadores terão que ser revistos, pois na coluna 
RESPONSÁVEL se encontra escrito OMI, esta gerência se dividiu em 
OM e MI, portanto o indicador IARTI, IAPI e IAPMI é de 
responsabilidade da ISUP/MI. Os de responsabilidade da SOP/OM são 
os IAPI e IAPMI.

  Excluído as dimensões de custo e qualidade pois não estão sendo 
acompanhadas.
  Atualizada a denominação dos indicadores IARTI para IARI

A 04/01/2007 Atualizar padrão e Lista de distribuição com gerências novas.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

 UO-ES, UO-ES/APMG-ES, UO-ES/APMG-ES/ISUP, UO-ES/APMG-ES/MI, UO-ES/APMG-ES/OP-PC, 
UO-ES/APMG-ES/OP-UTGSUL, UO-ES/ATP-GLF, UO-ES/ATP-GLF/ISUP, UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER, 
UO-ES/ATP-GLF/OP-GLF, UO-ES/ATP-JUB-CHT, UO-ES/ATP-JUB-CHT/ISUP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-34, 
UO-ES/ATP-NC, UO-ES/ATP-NC/ISUP, UO-ES/ATP-NC/MI, UO-ES/ATP-NC/OP-FAL, UO-ES/ATP-NC/OP-N, 
UO-ES/ATP-NC/OP-S, UO-ES/ENGP, UO-ES/ENGP/EMI, UO-ES/SMS, UO-ES/SOP, UO-ES/SOP/OM

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

IMPRESSA

DESTINATÁRIOS
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  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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UO-ES 

Código: PG-3E6-00227-C
 CORPORATIVO Existe Revisão em Andamento  

POLÍTICA, DIRETRIZES E INDICADORES DE MANUTENÇÃO DA  UO-ES
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/ENGP

  Órgão gestor: UO-ES/ENGP/EMI

Data de Aprovação: 28/08/2009

Assinatura: Maria Lucia de Fatima e 
Silva

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

1 - OBJETIVO

Este padrão tem por finalidade definir a Política, Diretrizes e Indicadores de 
Manutenção, que se aplicam a todos os sistemas, equipamentos e instalações de 
produção da UO-ES, bem como definir os métodos de acompanhamento e 
controle desta manutenção. 

2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

NBR 5462:  Confiabilidade e Mantenabilidade - Terminologia ����

NBR 9320:  Confiabilidade de Equipamentos - Recomendações Gerais ����

PP-1E1-00039: Tratamento de Anomalias ����

PG-3E6-00204: Sistematização das Reuniões do Comitê de Gestão da ����

UO-ES
PG-3E6-00201: Comitês Funcionais, Comissões e Grupos de Trabalho na ����

UO-ES 
PG-1EP-00016: Política e diretrizes para a função manutenção e inspeção ����

do E&P
PP-1EP-00080: Diretrizes para a determinação de equipamentos críticos e ����

estratégia de manutenção no E&P
PP-1EP-00078: Auditoria Interna de Gestão de Manutenção do E&P����

 

3 - DEFINIÇÕES <-- Clique aqui para Ver
 
3.1 Condicionamento  - conjunto de atividades a serem executadas nos 
equipamentos e sistemas durante a fase de Construção e Montagem, com o 
objetivo de deixá-los nas condições requeridas para início das atividades de 
pré-operação. São exemplos de atividades típicas de condicionamento: 
inspeção de recebimento e preservação de equipamentos, verificações 
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técnicas dos equipamentos e dos materiais do sistema, lavagem de linhas e 
testes de estanqueidade, testes de verificação de malhas elétricas e de 
instrumentação, calibração de instrumentos.

3.2 Confiabilidade:  é a probabilidade de um equipamento ou instalação 
desempenhar sua função dentro de requisitos especificados, durante um 
intervalo de tempo pré-estabelecido.

3.3 Comitê de Gestão da UO-ES:  Grupo de gerentes que compartilham a 
responsabilidade principal para o desempenho da Organização, formado pelo 
Gerente Geral da UO-ES e os gerentes de primeira linha, conforme padrão 
PG-3E6-00204.

3.4 Defeito: É qualquer desvio da característica de um sistema, equipamento 
ou instalação em relação aos seus requisitos, inclusive quanto à segurança e 
meio ambiente. Um defeito não gera indisponibilidade, entretanto, caso o 
mesmo não seja corrigido poderá levar o sistema, o equipamento ou 
instalação à indisponibilidade. 

3.5 Disponibilidade:  percentual de tempo que um sistema está disponível 
para operar em relação a um determinado período considerado. 

3.6 Eficiência energética: é o percentual entre a energia útil disponibilizada 
por um equipamento ou sistema e a energia total recebida pelos mesmos.

3.7 Eficiência operacional:  é a relação percentual entre o total produzido 
pelo equipamento ou sistema e a produção prevista em projeto.

3.8 Falha:  É um evento que provoca a perda da capacidade de realizar a 
função específica de um sistema, equipamento ou instalação. 

3.9 Ferrografia:  Técnica de manutenção preditiva que permite detectar 
defeitos nos equipamentos, baseando-se na análise (quantidade e tipo) dos 
metais encontrados no óleo lubrificante. 

3.10 Grau de importância de um local de instalação:  classificação de um 
local de instalação, considerando-se os atributos de risco à segurança, ao 
meio ambiente, à saúde das pessoas ou a continuidade da operação 
(produção de óleo e gás, perfuração, completação).

3.11 Manutenção:  Conjunto de atividades técnicas e administrativas, cuja 
finalidade é conservar, melhorar ou restituir a um sistema, equipamento ou 
instalação às condições que lhe permitam realizar sua função, conforme 
condições especificadas. 

3.12 Manutenção corretiva:  Manutenção efetuada após a ocorrência de 
falha para recolocar um sistema, equipamento ou instalação em condições de 
executar suas funções requeridas. 

3.13 Manutenção preventiva (periódica ou sistemática):  São assim 
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chamadas as intervenções de manutenção realizadas visando corrigir 
defeitos, antes da ocorrência da falha, estabelecidas através de 
programações efetuadas com base em unidade calendário (dia, semana, mês 
etc.) ou em unidade não calendário (horas de operação, quilômetros rodados 
etc).

3.14 Manutenção preditiva:  São tarefas de manutenção que visam 
acompanhar a operação do sistema, equipamento ou instalação por 
monitoramento, medições ou controle estatístico de parâmetros tais como 
pressão, vazão, temperatura, vibração etc, para tentar prever ou predizer a 
proximidade da ocorrência de uma falha. Incluem-se como manutenção 
preditiva as tarefas de ferrografia, termografia, análise de óleo lubrificante, 
monitoramento de vibração, dentre outras. 
A intervenção efetuada em decorrência do conhecimento do estado 
operacional, obtido através de manutenção preditiva, denomina-se 
Manutenção Preventiva sob Condição.

3.15 Manutenção Detectiva: São assim chamadas as intervenções 
realizadas visando antecipar possíveis defeitos ou falhas ocultas, como por 
exemplo limpar carcaça de equipamento, completar nível de óleo, conferir 
aperto de parafuso, trocar filtro de óleo lubrificante, verificar existência de 
vazamento, lubrificar haste de válvula, efetuar medições de temperatura, 
pressão, testar instrumentos periodicamente para verificação de atuação, etc. 

3.16 Módulo PM (Plant Maintenance): Módulo de Manutenção e Inspeção 
do SAP R/3.  

3.17 Monitoramento de vibrações:  Técnica de manutenção preditiva que 
permite detectar defeitos nos equipamentos, baseando-se nas variações dos 
níveis de vibração. 

3.18 Plano de manutenção:  Programação para execução das tarefas de 
manutenção visando assegurar a conformidade de um sistema, equipamento 
ou instalação às exigências especificadas para a sua operação.

3.19 Plano de sobressalentes:  Relação de material do equipamento 
necessária para execução do plano de manutenção.

3.20 Pré-Operação  - conjunto de atividades executadas pela equipe de 
operação na fase de condicionamento, visando a preparação dos sistemas 
para a fase de Operação Assistida.

3.21 SAP: Software do tipo ERP (Enterprise Resource Planning - Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial), que integra informações e automatiza 
processos, em tempo real, interligando as diversas áreas de negócios e 
otimizando o processo decisório. 

3.22 SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

3.23 Termografia:  Técnica de manutenção preditiva que permite detectar 
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defeitos nos equipamentos, baseando-se na análise dos pontos com 
temperaturas anormais, através de fotos ou vídeos por radiações 
infravermelhas ou instalações de termopares em pontos específicos.

4. POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA UO-ES

Garantir a integridade, disponibilidade, confiabilidade, eficiência operacional e 
energética dos equipamentos, sistemas e instalações, com qualidade e 
economicidade,  assegurando a continuidade operacional e contribuindo para 
o atendimento das metas de produção, de segurança, de meio ambiente e 
saúde, buscando os melhores resultados nas visões de curto, médio e longo 
prazo.

5. DIRETRIZES

5.1 A atividade de manutenção dos equipamentos estáticos e sistema de 
tubulações das instalações de superfície da UO-ES, é tratada no padrão de 
Política, diretrizes e indicadores de inspeção da UO-ES.

5.2 A função Manutenção deverá atuar nas diversas fases dos empreendimentos: 

FASE I: Projeto, condicionamento e pré-operação;
FASE II: Vida útil;
FASE III: Obsolescência;

5.3 A gestão da função Manutenção deverá ser conduzida de forma a promover a 
integração entre a Operação, a Manutenção, a Inspeção, a Engenharia, Materiais 
e SMS.

5.4 Para cadastro, programação, controle e registro da manutenção de 
equipamentos deverá ser utilizado o módulo PM do SAP. O código do 
equipamento e histórico de manutenção deverão, obrigatoriamente, ser 
registrados no cadastro de cada intervenção realizada, de modo a possibilitar o 
levantamento do histórico de intervenções para subsidiar estudos de engenharia 
de manutenção e suporte a novos projetos.

5.5 A execução dos Planos de Manutenção deve ser controlada através de 
indicadores estabelecidos. Os locais de instalação de grau de importância 3 
(críticos) devem ter a programação de manutenção preventiva atendida 
plenamente. 

5.6 Locais de Instalação com grau de importância 3 (críticos) que não sejam de 
uso contínuo, tais como geradores de emergência, bombas de incêndio, 
baleeiras, etc., devem possuir rotina periódica de testes em seu plano de 
manutenção.

5.7 A UO-ES deverá ter uma política de sobressalentes, considerando a forma 
adequada de aquisição de peças, a importância dos equipamentos, o critério de 
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alienação, o custo e o tempo de reposição das peças. 

5.8 A UO-ES deverá ter índices de manutenção acompanhados, sendo que, os 
indicadores de desempenho estabelecidos estão descritos no item 9 deste 
padrão.

5.9 Os processos da atividade de manutenção devem ser padronizados de forma 
seletiva e sistemática. Esta padronização envolverá locais de instalação, 
equipamentos, planos de manutenção e procedimentos.

5.10 A capacitação e o desenvolvimento profissional integrado aos objetivos da 
Companhia e a atualização tecnológica das equipes de manutenção devem ser 
promovidos de forma sistemática.

5.11 Contratação de Serviços 

5.11.1 Os contratos deverão privilegiar a liberdade de ação das contratadas, 
de forma a estimular o aumento de sua produtividade. Preferencialmente, os 
contratos de serviços deverão ser padronizados, baseados em resultados e 
conter índices de controle que permitam avaliar a qualidade, o atendimento e 
a segurança dos serviços prestados. 

5.11.2 Os contratos devem possuir item específico estabelecendo requisitos 
sobre qualificação e certificação de pessoal envolvido nos serviços. 

5.11.3 A qualificação e certificação de pessoal deve ser baseada no 
Programa Nacional de Qualificação e Certificação (PNQC), quando aplicável, 
ou outra qualificadora e certificadora pertinente ao tipo de mão-de-obra. 

5.11.4 Os contratos de manutenção devem medir o índice de rotatividade de 
pessoal da Contratada e estabelecer pagamento de multa no caso desse 
índice ultrapassar o valor definido como máximo pela gerência contratante. 

5.11.5 No caso de contratação de serviços com fornecimento de materiais, 
deverão ser identificados os materiais para os quais devem ser exigidos 
requisitos de qualificação.

6. SISTEMÁTICA DE GESTÃO

6.1 A Gestão da Função Manutenção na UO-ES é exercida pelo Comitê 
Funcional de Manutenção e Inspeção, de acordo com o PG-3E6-00201 
Comitês Funcionais, Comissões e Grupos de Trabalho na UO-ES, que se 
reúne regularmente para efetuar a coordenação da gestão do conhecimento 
da função, efetuar análise crítica dos processos e resultados e dar suporte às 
tomadas de decisão. 

6.2 Os seguintes tópicos devem fazer parte dos assuntos tratados por este 
Comitê: 
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· Definição de diretrizes, procedimentos e ações conjuntas
· Gestão do Conhecimento (melhores práticas, lições aprendidas, eventos 
técnicos, etc.)
· Padronização/Normatização 
· Coordenação Técnica
· Busca e Disseminação de Tecnologias
· Propostas de Auditorias Técnica e de Gestão de Processos
· Consultoria Técnica
· Monitoramento do Desempenho dos Processos ou sistemas
· Análise das necessidades, treinamento e distribuição de recursos 
humanos
· Acompanhamento da implantação das ações/recomendações oriundas 
das auditorias internas e análise crítica
· Análise crítica da Função Manutenção e Inspeção.

7 - CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNC IA DOS 
LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

7.1 Cabe aos Órgãos Operacionais identificar e relacionar o Grau de 
Importância dos Locais de Instalação de acordo com os níveis definidos abaixo 
:

Grau de Importância 1 - Baixo :  São locais de instalação cujo impacto de 
falha seja 1.
Grau de Importância 2 - Médio :  São locais de instalação cujo impacto de 
falha seja 2, 3 ou 4.
Grau de Importância 3 - Alto (Crítico) : São locais de instalação cujo 
impacto de falha seja 5 ou 6.

7.1.2 O impacto de falha é uma medida da consequência provocada pela falha 
do local de instalação e definida da seguinte maneira :

Impact
o de 

Falha

Segurança Meio Ambiente Produção

6

Acidente catastrófico, no 
instante após a falha.
Exigência Normativa do 
SPIE.

Grande vazamento 
imediato no meio 
ambiente, sem 
contenção.

Exigência 
Normativa ANP

5

Falha provoca redução na 
capacidade de detecção de 
fogo e gás e combate a 
incêndio.
Falha provoca a perda de 
função de equipamentos 
necessários em caso de 
emergência.

N/A

Parada Total da 
Produção de Gás 
ou Óleo, sem 
redundância.
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4

Há registros históricos de 
acidentes decorrentes de 
falhas em equipamentos 
similares.

Pequeno vazamento 
no meio ambiente, 
sem contenção.

Parada Total da 
produção de gás 
ou óleo, com 
redundância.

3
Falha provoca dificuldade 
no sistema de manutenção 
da vida ou habitabilidade.

Grande vazamento, 
com contenção.

Parada parcial, 
sem redundância.

2 N/A N/A Parada parcial, 
com redundância.

1 Falha não causa impacto 
na segurança.

Falha não causa 
impacto no meio 
ambiente.

Falha não provoca 
perda de 
produção.

Obs: 
a) Se a falha do local de instalação se encaixar em duas ou mais categorias, 
prevalece a de maior impacto.
b) Itens identificados com (N/A) não se aplicam.

7.2 Na classificação do grau de importância do equipamento deverá ser 
considerada a influência do sistema a que ele pertence no processo 
operacional. O enfoque deverá ser o da garantia da função do sistema.

7.3 O Impacto de Falha definido no quadro acima não contradiz a definição 
contida no módulo PM do SAP e no padrão PP-1EP-00080, mas apenas 
complementa a classificação, incluindo outros aspectos relacionados a 
Segurança, Meio Ambiente e Produção.

7.4 O grau de importância de um local de instalação não é estático. Esta 
classificação deve ser reavaliada periodicamente, levando-se em consideração 
o histórico, as mudanças no fator de serviço, as mudanças ocorridas com o 
processo onde um determinado local de instalação está inserido, alterações 
legais ou a critério da Gerência operacional. É recomendável que a alteração 
do grau de importância dos locais de instalação seja registrada e documentada 
no histórico do local de instalação.

8 – ESTRATÉGIA DE MANUTENÇÃO

A forma de gerenciar a aplicação dos recursos e o planejamento das 
intervenções depende da análise prévia do grau de importância dos locais de 
instalação, de tal forma que seja conferido um tratamento diferenciado a cada 
caso.

Grau de Importância
Fatores

3 2 1
Manutenção �

Detectiva;
Manutenção �

Preditiva;
Manutenção �

Preventiva para os 
itens em que não 

Manutenção Detectiva;�

Manutenção Preditiva onde �

a aplicação da técnica tenha 
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Métodos 
de 

Manuten
ção

seja possível a 
Manutenção 
Preditiva;
Implementação de �

melhoria sempre 
que observada uma 
falha e identificada 
a sua causa, 
eliminando os 
pontos   
vulneráveis.

custo eficiente;
Manutenção Preventiva;�

Implementação de melhoria �

sempre que observada uma 
falha e identificada a sua 
causa, eliminando os pontos 
vulneráveis.                                                                 

Manutenção �

Detectiva.

Análise 
de Falha

Preenchimento do �

catálogo de falhas.
Preenchimento do catálogo �

de falhas opcional.

Engenha
ria de 

Manuten
ção

Análise das �

anormalidades 
apresentadas;
Deverá possuir �

registro da base 
técnica utilizada na 
elaboração do 
plano de 
manutenção.
A aplicação das �

técnicas de MCC 
deverá seguir o 
estabelecido no 
padrão corporativo 
PP-1EP-00080.

Análise de falhas de �

equipamentos que 
apresentem taxa de falhas 
elevada;
Deverá possuir registro da �

base técnica utilizada na 
elaboração do plano de 
manutenção.

Plano de �

Manutenção 
Detectiva 
desenvolvido 
através de 
critérios gerais 
por classe de 
objetos.

A manutenção dos equipamentos estáticos e sistemas de tubulações das 
instalações de superfície da UO-ES, são oriundas de recomendações de 
inspeção e são tratadas em padrões específicos.

9 – INDICADORES DA MANUTENÇÃO

9.1 - Indicadores Corporativos

Os indicadores de manutenção corporativos são definidos no padrão 
PG-1EP-00016 - Política e diretrizes para a função manutenção e inspeção do 
E&P.

9.2 - Indicadores Locais

Além dos Indicadores Corporativos, o Comitê Funcional de Manutenção e 
Inspeção da UO-ES poderá determinar Indicadores Locais para serem 
monitorados e acompanhados periodicamente.

10 – SISTEMÁTICA DE TRATAMENTO DE ANOMALIAS
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10.1 As anomalias são identificadas através do acompanhamento de 
indicadores de desempenho e/ou da ocorrência de eventos indesejados.

10.2 O registro, análise, tratamento e acompanhamento das anomalias é 
realizado conforme estabelecido no PP-1E1-00039 – Tratamento de 
Anomalias.

11 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A planilha em anexo define, para cada classe de equipamento, a gerência 
responsável por cada fase do processo de manutenção.

12 - AUDITORIAS

O ENGP/EMI deverá auditar periodicamente os ativos, de modo a garantir a 
integridade de suas instalações, conforme padrão PP-1EP-00078.

13 - SISTEMÁTICA DE ANÁLISE CRÍTICA

13.1 A UO-ES mantém uma sistemática de análise crítica feita regularmente 
através do Comitê de Manutenção e Inspeção, com o objetivo de promover a 
melhoria contínua da Função Manutenção.

13.2 Os aspectos a serem analisados incluem os itens abaixo, porém não 
limitados a: 

· Relatórios das auditorias realizadas; 
· O nível de atendimento às metas estabelecidas; 
· Resultados da implementação da política de manutenção; 
· Atendimento aos índices de controle estabelecidos; 
· As anomalias identificadas e tratadas.

13.3 As observações, conclusões e recomendações são documentadas para 
que as ações necessárias sejam acompanhadas e implementadas.

* * *
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SUMÁRIO DE REVISÕES
0 18/04/2005 Emissão Original

REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
C 28/08/2009 [5/11/2010 13:38:25] - O administrador SINPEP, Aldineide Edite da 

Silva - PrestServ, executou a ação "Trocar Nível e Renumerar Todos" 
a qual alterou o código do padrão PG-2E6-00102-C para 
PG-3E6-00227-C, POLÍTICA, DIRETRIZES E INDICADORES DE 
MANUTENÇÃO DA UN-ES.

Alteração de critérios de criticidade de equipamentos, redefinição de 
indicadores, inclusão da matriz de responsabilidade e definição de 
auditorias internas.

B 23/04/2007 Alteração de critérios de criticidade de equipamentos.
A 01/06/2006 Revisão conforme prazo estabelecido. 

Foi retirada a tabela com os participantes do Comitê Funcional de 
Manutenção e Inspeção, pois, a mesma já se encontra no .padrão 
PG-36-00095 - Comitês Funcionais dos processos da UN-ES.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

 UO-ES/APMG-ES, UO-ES/APMG-ES/MI, UO-ES/APMG-ES/OP-UTGSUL, UO-ES/APMG-ES/OP-PC, 
UO-ES/ATP-GLF, UO-ES/ATP-GLF/ISUP, UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER, UO-ES/ATP-GLF/OP-GLF, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT, UO-ES/ATP-JUB-CHT/ISUP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-34, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-57, UO-ES/ATP-NC, UO-ES/ATP-NC/ISUP, UO-ES/ATP-NC/MI, 
UO-ES/ATP-NC/OP-FAL, UO-ES/ATP-NC/OP-N, UO-ES/ATP-NC/OP-S, UO-ES/ENGP, UO-ES/ENGP/EMI, 
UO-ES/ENGP/SPPO, UO-ES/SOP, UO-ES/SOP/OM

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

IMPRESSA

DESTINATÁRIOS

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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UO-ES 

Código: PG-3E6-00226-E
 CORPORATIVO

PLANO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/ENGP

  Órgão gestor: UO-ES/ENGP/EMI

Data de Aprovação: 22/11/2010

Assinatura: Maria Lucia de Fatima e 
Silva

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

 1. OBJETIVO

Este padrão estabelece o Plano de Inspeção de Equipamentos da UN-ES, definindo 
os objetos, a natureza, a freqüência de inspeção e outras condições para sua 
execução, entre as quais, os procedimentos aplicáveis. 

2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
 
 Este plano aplica-se aos equipamentos listados abaixo:

Geradores de Vapor;�

Caldeiras;�

Fornos;�

Tanques fixos de armazenamento;�

Sistemas de Tubulações;�

Válvulas de Segurança e/ou Alívio (que protegem equipamentos SPIE);�

Resfriadores a Ar (Air Cooler);�

Tochas e/ou Flares de plantas de processo;�

Vasos de pressão, incluindo:�

Permutadores de Calor (casco/tubo);�

Tratadores de óleo;�

Torres de processo;�

Pequenos fornos;�

Filtros e amortecedores de pulsação;�

Separadores de água/óleo/gás.�

Obs: Não se aplica a tanques estruturais de plataformas tipo FPSO e Dutos.
         Para Lançadores e recebedores de PIGs, ver padrão PP-3E6-00470.

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
 
 3.1 - Normas PETROBRAS

N-1594 - Ensaio Não-Destrutivo - Ultra-som;
N-1595 - Ensaio Não-Destrutivo - Radiografia;
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N-1596 - Ensaio Não-destrutivo - Líquido Penetrante;
N-1597 - Ensaio Não-Destrutivo - Inspeção Visual;
N-1598 - Ensaio Não-Destrutivo - Partícula Magnética;
N-2098 - Inspeção de Dutos Terrestres em Operação; 
N-2318 - Inspeção de Tanque de Armazenamento Atmosférico;
N-2322 - Inspeção em Serviços de Fornos de Processo;
N-2368 - Inspeção de Válvulas de Segurança e Alívio;
N-2511 - Inspeção em Serviço de Trocadores de Calor; 
N-2513 - Inspeção em Serviço de Resfriadores de Ar;
N-2555 - Inspeção em Serviço de Tubulações; 
N-2619 - Inspeção em Serviço de Vasos de Pressão;
N-2665 - Inspeção em Serviço de Tocha (Flare);
N-2682 - Inspeção em Serviço de Gerador de Vapor;
N-2789 - Inspeção em Serviço de Tanques Atmosféricos de Uso Geral.

3.2 - Procedimentos da UO-ES
PG-3E6-01808 - Terminologia Aplicada na Inspeção de Equipamentos da UO-ES; 
PG-3E6-00225 - Política, Diretrizes e os Indicadores da Inspeção da UO-ES;
PG-3E6-00197 - Plano de Calibração, Controle e Preservação dos Instrumentos da 
Inspeção;
PG-3E6-00128 - Inspeção, Manutenção, Teste e Calibração de Válvulas de 
Segurança e/ou Alívio de Pressão;
PE-3E6-01811 - Determinação de Vida Remanescente de Equipamentos e 
Tubulações;
PE-3E6-01812 - Inspeção de Vasos de Pressão; 
PE-3E6-01813 - Inspeção em Tanques Fixos Atmosféricos; 
PE-3E6-01814 - Teste de Pressão em Equipamentos e Sistemas de Tubulação da 
UO-ES; 
PE-3E6-01815 - Inspeção de Tubulações de Processo e Utilidades;
PE-3E6-01818 - Inspeção de Tanques de Uso Geral;
PE-5E6-00069 - Inspeção em Geradores de Vapor Aquotubulares;

            PE-3E6-01399 - Inspeção de recebimento de válvulas de segurança e/ou alívio de 
pressão;

PE-3E6-01624 - Procedimento de inspeção interna de tanques de medição para 
atendimento à ANP.

3.3 - Demais Normas 
API-653 - Tank inspection, repair, alteration, reconstruction;
API-510 - Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance Inspection, Rating, Repair 
and Alteration;
API-570 - Piping Inspection Code;
API RP-574 - Inspection Practices for Piping System Components;
Norma Regulamentadora Nº 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão.

4.  DEFINIÇÕES
 
 Consultar padrão PG-3E6-01808 - Terminologia Aplicada na Inspeção de Equipamentos da 
UO-ES.

5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
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 Cabe ao profissional habilitado (PH) elaborar e gerir os planos de inspeção de 
equipamentos.

6.  DESCRIÇÃO

  6.1 USO DO SAP/R3 E PADRONIZAÇÃO DE STATUS

Os equipamentos, objetos de inspeção, devem estar cadastrados e mantidos atualizados 
no SAP/R3, pelo Profissional Habilitado de cada área operacional.

Os relatórios da inspeção devem ser elaborados e cadastrados no Sistema SAP/R3 e 
mantidas cópias impressas nas pastas dos respectivos equipamentos. As 
recomendações decorrentes das inspeções devem ser liberadas para execução através 
do próprio sistema.

Deve-se utilizar os status de usuário e sistema no sistema SAP/R3 de forma 
padronizada, conforme tabela abaixo:

STATUS SISTEMA
STATUS 
USUÁRIO

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
PLANO DE 
INSPEÇÃO

Equipamento em operação.

Equipamento parado para inspeção.

PSV enviada para inspeção/calibração 
periódica rotineira.

Equipamento isolado por raquete.

Em Manutenção ou Fora de operação com 
identificação.

EERE Equipamento ou PSV enviado para reparo. Ativado

Equipamento isolado por raquete.

Fora de operação sem possibilidade de 
retorno, com identificação.

MONT INAT MREL STBY
Equipamento removido da planta, sem 
possibilidade de retorno.

Desativado

Ativado

Ativado

Desativado

OPER

STBY

STBY

MONT

MONT  INAT

6.2 CLASSIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E/OU AL ÍVIO

Classe A Válvulas em que se comprove a possibilidade de sofrerem incrustação, 
colagem, entupimento, corrosão agressiva que possam interferir na sua 
atuação normal, ou que necessitem freqüentemente de manutenção 
corretiva, ou que protejam Caldeiras categoria “B” ou Geradores de Vapor;
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Classe B Válvulas que estejam sujeitas a reduzido desgaste por parte do fluido ou 
que protejam equipamentos enquadrados na Categoria I da NR-13;

Classe C Válvulas que mantenham contato com fluidos limpos, que não apresentam 
risco de colagem, entupimento ou desgaste dos materiais em contato com o 
fluido ou que protejam equipamentos enquadrados nas Categorias II, III, IV 
ou V da NR-13, ou que protejam equipamentos não enquadrados na 
NR-13;

Classe D Válvulas em que se comprove através de confiável histórico de recepção e 
manutenção que podem atuar satisfatoriamente em um prazo maior que o 
indicado para as classes B e C.

Obs: Classificação baseada na N-2368.

 
6.3 FREQUÊNCIA DAS INSPEÇÕES

A freqüência de inspeção dos equipamentos é estabelecida considerando os seguintes 
aspectos:

A NR-13, que define os prazos máximos de campanha para vasos de �

pressão/caldeiras. É o principal balizador para  equipamentos enquadrados 
nesta categoria;
Prazos estabelecidos pelo SPIE;�

Intervalos estabelecidos em Normas da Petrobras;�

O histórico de inspeção do equipamento e sua vida remanescente calculada �

(conforme PE-3E6-01811);
Aspecto geométrico (forma), intensidade, tipo e taxa de crescimento do dano;�

Estudos de análise de risco e/ou técnicas de confiabilidade;�

Resultados de inspeção de equipamentos em condições operacionais �

semelhantes;
Intervalos acordados com a Sociedade Certificadora/Classificadora;�

O intervalo máximo entre as inspeções externas e internas não devem exceder �

os prazos definidos no PE-3E6-01811.

 
6.4 PLANO DE INSPEÇÃO:

Tabela 7. - Plano de Inspeção de Equipamentos
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Tipos de Inspeção em Operação

Equipamento
Inspeção 
Externa

Inspeção 
Interna

Teste 
Hidrostático

Inspeção 
Termográfica

Calibração 
de PSV

Medição de 
espessura   

Obs

Caldeiras: Categoria A 2,5 anos 2,5 anos - - N/A 1,5 ano

Caldeiras: Categoria B 1,5 ano 1,5 ano - 1 ano N/A 1,5 ano

Caldeiras: Categoria C 1,5 ano 1,5 ano - 1 ano N/A 1,5 ano

Geradores de Vapor 2 anos 4 anos - 1 ano N/A 4 anos
PE-3E6-01284: Inspeção em Geradores de 
Vapor

Grandes Fornos ( v > 20 m3/h) 1 ano 6 anos - 1 ano N/A 6 anos ou conforme manual

Pequenos Fornos ( v  ? 20 m3/h) 8 anos 16 anos - - N/A 16 anos

Vaso de Pressão CAT-I 3 anos 6 anos 12 anos - N/A 6 anos

Vaso de Pressão CAT-II 4 anos 8 anos 16 anos - N/A 8 anos

Vaso de Pressão CAT-III 5 anos 10 anos 20 anos - N/A 10 anos

Vaso de Pressão CAT-IV 6 anos 12 anos 24 anos - N/A 12 anos

Vaso de Pressão CAT-V 7 anos 14 anos 28 anos - N/A 14 anos

Vaso Não NR-13 e demais 
equipamentos. Ver item 3.

8 anos 16 anos N/A - N/A 16 anos
Prazos aplicados quando não houver norma 
específica para o equipamento.

Tubulações: Classe 1 5 anos - - - N/A 5 anos

Tubulações: Classe 2 5 anos - - - N/A 10 anos

Tubulações: Classe 3 10 anos - - - N/A 10 anos

Válvulas de Segurança e/ou Alívio: 
Classe A

1 ano 1 ano * - - 1 ano -

Válvulas de Segurança e/ou Alívio: 
Classe B

3 anos 3 anos* - - 3 anos -

Válvulas de Segurança e/ou Alívio: 
Classe C

4 anos 4 anos* - - 4 anos -

Válvulas de Segurança e/ou Alívio: 
Classe D

6 anos 6 anos* - - 6 anos -

Tanques de Petróleo bruto, Água 
salgada ou Água produzida.

3 anos 6 anos - - N/A 6 anos

Tanques de Petróleo tratado, Água 
doce, Diesel, Óleo lubrificante

5 anos 10 anos - - N/A 10 anos

Tanques revestidos internamente 
ou Inox (independente do fluido)

5 anos 10 anos - - N/A 10 anos

Tocha e Flare 6 anos 6 anos - - N/A 6 anos

PE-2E6-00203: Inspeção em Tanques Fixos 
Atmosféricos
PE-2E6-00267: Inspeção de Tanques de Uso 
Geral

* Em caso de aprovação da PSV no teste de 
recepção, a Inspeção Interna deverá ser 
executada na próxima calibração.

Ver nota2

Classificação conforme API-570:
Classe 1 ) Alto Potencial, que requer imediata 
providência em caso de emergência.
Classe 2 ) Médio Potencial.
Classe 3 ) Baixo Potencial, que acarreta 
apenas danos ao processo.

Categorias conforme NR-13.

Categorizados conforme a NR-13.

NOTAS



_____________________________________________________________________________________________
PG-3E6-00226-E Propriedade da PETROBRAS Página: 6

Nota
1
: Equipamentos não enquadrados na NR-13 associados a tubulações (filtros 

de linha, amortecedores de pulsação, etc), terão sua periodicidade de 
inspeção igual à da tubulação associada.

Nota
2
: As válvulas do tipo Piloto Operada deverão ser programadas considerando 

seu conjunto (válvulas principal e piloto), adotando-se a menor periodicidade 
independente do contato com o fluido ou do desgaste diferenciado que uma 
das válvulas possa estar sujeita.
As válvulas de segurança instaladas em caldeiras devem ser inspecionadas 
pelo menos uma vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca, 
em operação, para caldeiras das categoria "B".
As válvulas que não tiverem desempenho satisfatório no teste de recepção 
ou válvulas classificadas como classe "A"  deverão ser desmontadas para 
inspeção interna.
As válvulas que apresentam falhas críticas (como por exemplo: obstrução, 
travamento ou que não abra até os limites de pressão conforme item 5.1.3 
da N-2368) devem ter os prazos de campanha reavaliados pelo profissional 
habilitado.

Nota
3
: Plano de inspeção em Dutos e seus acessórios estão definidos em padrões 

específicos.

Nota
4
: Os Discos de Ruptura deverão ser inspecionados na mesma periodicidade 

da inspeção interna do equipamento protegido.
 

6.5 ENSAIOS CONVENCIONAIS APLICADOS NA INSPEÇÃO DOS  
EQUIPAMENTOS.

De maneira geral, durante a inspeção são realizados ensaios rotineiros de Inspeção 
visual e medição de espessura, sendo este último, não necessariamente obrigatório 
para todos equipamentos. Entretanto, em função do tipo de equipamento e das 
características da deterioração a que está submetido, o Profissional Habilitado 
define o tipo e a extensão dos Ensaios Não Destrutivos complementares a serem 
aplicados por ocasião da inspeção. 
 
Ensaios Não Destrutivos (ENDs) convencionais, a ser em aplicados na ocasião 
da inspeção dos equipamentos:

Inspeção Interna
Vasos sujeitos a danos induzidos por hidrogênio:

Inspeção Visual (IV)1.
Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME) (*)2.
Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;
Em pontos definidos no registro de medições;�

Partícula Magnética (PM)3.
Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Em 25% das regiões de solda.�

Ultrassom (US)4.
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Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;

Vasos com fluido corrosivo e/ou sujeito a corrosão externa c/probabilidade de rompimento ou furo:
Inspeção Visual (IV)1.

Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME) (*)2.
Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;
Em pontos definidos no registro de medições;�

Liquido Penetrante (LP)3.
Região onde ocorreu algum reparo anterior podendo optar por LP �

ou PM;
Após reparo com solda;�

Partícula Magnética (PM)4.
Região onde ocorreu algum reparo anterior podendo optar por LP �

ou PM;
Após reparo com solda;�

Ultrassom (US)5.
Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Caldeiras:
Inspeção Visual (IV)1.

Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME)2.
Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;
Em pontos definidos no registro de medições;�

Liquido Penetrante (LP)3.
Região onde ocorreu algum reparo anterior podendo optar por LP �

ou PM;
Após reparo com solda;�

Avaliação de integridade podendo optar por PM;�

Partícula Magnética (PM)4.
Avaliação de integridade podendo optar por LP;�

Ultrassom5.
Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;

Fornos:
Inspeção Visual1.

Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME)2.
Nos tubos;�

Vasos e equipamentos em geral:
Inspeção Visual (IV)1.

Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME) (*)2.
Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;
Em pontos definidos no registro de medições;�
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Inspeção Externa
Vasos sujeitos a danos induzidos por hidrogênio:

Inspeção Visual (IV)1.
Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME)2.
Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;
Liquido Penetrante (LP)3.

Região sem acesso para execução de PM;�

Região onde ocorreu algum reparo anterior podendo optar por �

PM;
Após reparo com solda;�

Partícula Magnética (PM)4.
Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Em 25% das regiões de solda.�

Ultrassom (US)5.
Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;

Vasos com fluido corrosivo e/ou sujeito a corrosão externa c/probabilidade de rompimento ou furo:
Inspeção Visual (IV)1.

Em toda sua extensão�

Medição de Espessura (ME) (*)2.
Quando ocorrer esmerilhamento de área;�

Efetuar varredura em locais de monitoração / pesquisa de �

descontinuidade;
Liquido Penetrante (LP) 3.

Região onde ocorreu algum reparo anterior podendo optar por �

PM;
Após reparo com solda;�

Partícula Magnética (PM)4.
Região onde ocorreu algum reparo anterior podendo optar por �

LP;
Após reparo com solda;�

Caldeiras:
Inspeção Visual (IV)1.

Em toda sua extensão�

Fornos:
Inspeção Visual1.

Em toda sua extensão�

Vasos e equipamentos em geral:
Inspeção Visual1.

Em toda sua extensão�
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NOTAS:
Ensaio de Medição de EspessuraEnsaio de Medição de EspessuraEnsaio de Medição de EspessuraEnsaio de Medição de Espessura ::::

Para os equipamentos pertencentes aos processos Classe "1" ou "2" (API-570), 
a periodicidade do ensaio de Medição de Espessura deve ser a mesma definida 
para inspeção interna do equipamento. À critério do Profissional Habilitado, pode 
ser realizada também durante a inspeção externa. 

Para equipamentos cladeados ou revestidos internamente, a Medição de 
Espessura e os demais ensaios não destrutivos serão realizados apenas quando 
for detectada falha neste revestimento durante a inspeção interna. 

Equipamentos fabricados em aço inoxidável, plástico reforçado ou outro 
material/revestimento que não possua histórico de perda de espessura 
provocada pelo meio a que está submetido, ficam dispensados da medição de 
espessura.

Ensaio de Partícula Magnética e Líquido Penetrante:
À critério do Profissional Habilitado, o Ensaio por Partículas Magnéticas pode ser 
substituído pelo Ensaio por Líquido Penetrante ou  vice-versa, observando os 
limites aplicáveis dos Códigos de Projeto. 
Obs: Após reparo com solda (parte externa ou interna) em qualquer tipo de 
equipamento, deve ser realizado um ensaio de LP ou PM na região reparada.

6.6 ENSAIOS NÃO CONVENCIONAIS

Aplicados à critério do Profissional Habilitado:
Emissão acústica  - Pode ser utilizado para substituir o teste hidrostático em ����

equipamentos NR-13, nos casos em que não possam efetuar o teste 
hidrostático ou por outra razão técnica;
Termografia  - nas inspeções externas de fornos e caldeiras;����

Dureza  - após reparos em equipamentos sujeitos a danos por hidrogênio ����

(Tipo 1);
Ondas Guiadas  - Inspeção em sistemas de tubulações, onde não for ����

possível realizar inspeção convencional.

      6.7 PLANO DE INSPEÇÃO INDIVIDUAL

À critério do Profissional Habilitado, alguns equipamentos ou tubulações podem 
necessitar de um tratamento diferenciado, por exigir procedimentos, intervalos entre 
inspeções ou ainda, tipos e extensões de ensaios não destrutivos diferentes dos 
definidos neste Padrão. 

Para cada equipamento ou tubulação nesta condição, deve ser elaborado um Plano 
de Inspeção Individual, constando as características particulares de procedimento 
de inspeção, tipo e extensão de ensaios não destrutivos aplicáveis, intervalos entre 
inspeções e outras informações necessárias ao planejamento e execução de sua 
inspeção. As informações constantes do Plano de Inspeção Individual são 
complementares a este Padrão e devem ser mandatórias em caso de conflito.
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6.8 CÁLCULO DA VIDA REMANESCENTE

A vida remanescente dos equipamentos e tubulações deve ser avaliada conforme 
procedimento PE-3E6-01811 - Determinação de vida remanescente de 
Equipamentos e Tubulações.

7.  REGISTROS

 Os planos de inspeção são registrados no SAP/R3.

 8.  ANEXOS
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SUMÁRIO DE REVISÕES
0 30/06/2005 Emissão Original

REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
E 22/11/2010

Alteração de siglas e escopo de inspeções. 

D 11/12/2009 Revisão geral de forma e conteúdo. 
Incluir definição da situação dos equipamentos no SAP.

C 10/08/2009
Solicitação(ões) de Revisão Aprovada:

_______________________________________________________
___________________________________
Sugestão(ões) do usuário Rodrigo Amaral Nascimento:

Sugestão: 
Revisão (atualização) dos prazos SPIE (NR-13), PSV não dá abertura 
para aumentar prazos acima de 2 anos.

B 28/11/2007 4) Acertado os padrões de calibração de PSV's que foram refeitos 
pelo SOP/OM com alteração nos códigos

A 08/12/2006 1) Acrescentado como referência as normas Petrobras N-2555 
Inspeção em Serviço de Tubulações e a N-2619 Inspeção em Serviço 
de Vasos de Pressão.
2) Atualizado os padrões de execução citados no plano.
3) Atualizado as periodicidades de alguns equipamentos (ex: tanques 
da ANP).

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

 UO-ES/APMG-ES, UO-ES/APMG-ES/MI, UO-ES/APMG-ES/OP-UTGSUL, UO-ES/ATP-GLF, 
UO-ES/ATP-GLF/ISUP, UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER, UO-ES/ATP-JUB-CHT, UO-ES/ATP-JUB-CHT/ISUP, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-34, UO-ES/ATP-NC, UO-ES/ATP-NC/MI, UO-ES/ATP-NC/OP-FAL, 
UO-ES/ATP-NC/OP-N, UO-ES/ATP-NC/OP-S, UO-ES/ENGP, UO-ES/ENGP/EMI, UO-ES/SOP, UO-ES/SOP/OM

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

IMPRESSA

DESTINATÁRIOS
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Pessoas Pendentes com a Declaração:

Conhecimento

Carlos Alberto Fernandes/BRA/Petrobras

Pessoas que declararam:

Conhecimento

Edio Miranda Lisboa Filho/BRA/Petrobras

Elberti Gama Rosa/BRA/Petrobras

Gabriel Breves Rimulo Lopes de Freitas/BRA/Petrobras

Gelson Antonio Giovani/BRA/Petrobras

Gilcenir Santos Lima/BRA/Petrobras

Gleicon dos Santos Duque/BRA/Petrobras

Juliano da Cruz Cortezini/BRA/Petrobras

Ricardo Borges/BRA/Petrobras

Ricardo Rios Zambom/BRA/Petrobras

Robert Aquino da Silva/BRA/Petrobras

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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UO-ES 

Código: PP-3E6-00439-C
 CORPORATIVO

PROJETOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (T&D) NA UO-ES
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/RH/DRH

  Órgão gestor: UO-ES/RH/DRH

Data de Aprovação: 23/08/2010

Assinatura: Mauro Soares de Almeida

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

 1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para a execução de projetos de Treinamento e 
Desenvolvimento.

2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
 
 Este padrão se aplica no âmbito da gerência setorial de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos e nas demais gerências da UO-ES.

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
 
  3.1. Documentos de Referência

 PP-0V4-00029 - Desenvolvimento de Recursos Humanos 

4.  DEFINIÇÕES
 
 T&D:  Treinamento e Desenvolvimento.
PDRH (Planejamento de Desenvolvimento de Recursos H umanos):  Plano anual 

que contempla as Identificações de Necessidades de Treinamento para o ano 

corrente de uma determinada gerência. O resultado consolidado destes dados 

compõem o PDRH da UO-ES.

Identificação de Necessidade: Processo contínuo e negociado entre o gestor e a 

equipe, com o assessoramente da gerência de DRH, objetivando identificar 

oportunidades de capacitação e desenvolvimento dos empregados e fornecer 

subsídios para implementação das ações de T&D.

SIG-T&D (Sistema Integrado de Gestão de Treinamento  e Desenvolvimento):  



_____________________________________________________________________________________________
PP-3E6-00439-C - Cópia Não-ControladaPropriedade da PETROBRAS Página: 2

Ferramenta utilizada pelos gerentes, delegados e profissionais de DRH para 

identificação de necessidades de T&D, planejamento, execução e avaliação dos 

projetos de T&D.

SAP R/3: Sistema de gestão integrado utilizado pela Petrobras. 

Necessidade Identificada: Produto final do processo contínuo e negociado entre 

gerente/supervisor/coordenador e colaboradores com o objetivo de detectar os 

hiatos entre o desempenho apresentado e o esperado pela empresa, fornecendo 

subsídios para implantação de ações de Treinamento e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos.

IN: Termo usado para a necessidade identificada e registrada, a ser atendida pelo 

DRH.

Responsável de T&D: Profissional que poderá ter uma ou mais das seguintes 

atribuições: assessorar os gestores no processo de T&D de suas equipes, negociar 

os contratos de prestação de serviços com fornecedores e providenciar as 

condições necessárias para a realização dos eventos, executar, acompanhar, 

aplicar avaliações e registrar os eventos.

Avaliação de Treinamento: Procedimentos estruturados para aferir os resultados 

dos projetos de treinamento e desenvolvimento.

Avaliação de Reação:  É a avaliação que permite verificar as percepções e opiniões 

dos treinandos a respeito da execução do treinamento.

Avaliação de Aprendizagem:  É a avaliação que permite verificar o grau de 

aproveitamento do treinando.

Avaliação de Eficácia: É a avaliação que permite verificar a eficácia dos 

conhecimentos adquiridos no treinamento e aplicados no posto de trabalho do 

treinando.

HHT: Homem Hora Treinado

5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

 UO-ES/RH/DRH: Planejar, coordenar e executar os projetos de treinamento e 
desenvolvimento; Analisar os resultados das avaliações do projeto buscando a 
melhoria contínua na execução das atividades; Garantir os registros dos 
treinamentos nos sistemas; 
Gerências:  Autorizar a inscrição dos empregados nos projetos de T&D 

disponibilizados pelo DRH; Assegurar a participação dos empregados nos projetos 
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de T&D; Avaliar a eficácia dos projetos de T&D.

Empregados:  Participar dos projetos de T&D conforme indicação gerencial; 

Responder as avaliações referentes aos projetos de T&D conforme solicitação do 

DRH. 

6.  DESCRIÇÃO

 6.1. Mapas dos processos

6.1.1. Treinamentos Internos
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A

5. Verificar 
disponibilidade de 

instrutores e definir 
data para realização 

do evento

6. Cadastrar turma e 
disponibilizar 

inscrições através do 
sistema aos clientes 
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7. Há Clientes 
Inscritos ?

N
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7.2 
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6.1.2. Idiomas Estrangeiros
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6.1.3. Matrículas Externas
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10. Convocar 
participante para o 

treinamento. 

B

4. Abrir pasta  de 
projeto.

11.Existe avaliações
para aplicar?

N

S

Fluxo de Avaliação 
de treinamentos

INICIO
1- Consultar 

demandas no 
sistema.

1.1. Há eventos
para associar

?

2. Associar evento 
no sistema.

1.2. Criar 
evento no 
sistema

N

S

4.1. 
Propostas 

válidas?

5. Cadastrar, associar 
e oferecer turma no 
sistema aos clientes 

demandados.

N

S

3. Consultar mercado e 
solicitar envio de 

propostas técnicas e 
comercias.

5.1. 
Clientes 
inscritos

?

N
FIM A

7. Verificar 
existência do tipo 
evento no sistema

7.1. 
Existe

Tipo Evento
?

7.2. Solicitar 
criação do Tipo 

Evento

N

S

6. Fazer inscrição na 
entidade externa.

S

A

9. Inscrever 
participante no 

sistema

8. Criar evento e 
ordem interna no 

sistema

10. Convocar 
participante para o 

treinamento. 

B

4. Abrir pasta  de 
projeto.

11.Existe avaliações
para aplicar?

N

S

Fluxo de Avaliação 
de treinamentos
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14. Editar posterior 
no sistema

15. Fechar turma 
no sistema

16. Verificar e inserir 
documentação na 
pasta e arquivar.

FIM

B

12. Providenciar 
documentação para 

pagamento. 

12.1.
Documentos

válidos
?

N

S

13. Encaminhar 
documentação para 

procedimento de 
pagamento no sistema

S

14. Editar posterior 
no sistema

15. Fechar turma 
no sistema

16. Verificar e inserir 
documentação na 
pasta e arquivar.

FIM

B

12. Providenciar 
documentação para 

pagamento. 

12.1.
Documentos

válidos
?

N

S

13. Encaminhar 
documentação para 

procedimento de 
pagamento no sistema

S
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6.1.4. Treinamentos SAP R/3
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A

3. 
É centralizado 

?

INICIO

NS

2. Planejar e realizar 
turmas de acordo com a 

demanda de mapeamento.

1. Monitorar mapeamento 
do X-perfil no Treinasin. 

3.1. UP coordena. 3.2. UN-ES/RH/DRH 
coordena.

4. 
É presencial

?

5. 
É presencial 

?

4.1.1. Consultar 
base de 

multiplicadores  e 
negociar data e 

local de realização.

4.2. Solicitar criação 
de turma no 

SARTRE.

5.1. Consultar base 
de multiplicadores  
e negociar data e 

local de realização.

5.2. Criar turma no 
SARTRE.

S S N

N

4.1.2. Solicitar 
criação de turma no 

SARTRE.

4.2.1 Informar 
quantidade de 

vagas necessárias 
para atender a UN-

ES.

5.1.1. Criar turma no 
SARTRE.

5.2.1. Realizar 
distribuição de 

vagas.

B C D

4.1 
É local

?

S

FIM
N

A

3. 
É centralizado 

?

INICIO

NS

2. Planejar e realizar 
turmas de acordo com a 

demanda de mapeamento.

1. Monitorar mapeamento 
do X-perfil no Treinasin. 

3.1. UP coordena. 3.2. UN-ES/RH/DRH 
coordena.

4. 
É presencial

?

5. 
É presencial 

?

4.1.1. Consultar 
base de 

multiplicadores  e 
negociar data e 

local de realização.

4.2. Solicitar criação 
de turma no 

SARTRE.

5.1. Consultar base 
de multiplicadores  
e negociar data e 

local de realização.

5.2. Criar turma no 
SARTRE.

S S N

N

4.1.2. Solicitar 
criação de turma no 

SARTRE.

4.2.1 Informar 
quantidade de 

vagas necessárias 
para atender a UN-

ES.

5.1.1. Criar turma no 
SARTRE.

5.2.1. Realizar 
distribuição de 

vagas.

B C D

4.1 
É local

?

S

FIM
N
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A
4.1.2. Solicitar 

criação de turma no 
SARTRE.

A
4.1.2. Solicitar 

criação de turma no 
SARTRE.



_____________________________________________________________________________________________
PP-3E6-00439-C - Cópia Não-ControladaPropriedade da PETROBRAS Página: 17

A B C D

4.1.3. Informar 
quantidade de 

vagas para atender 
a UN-ES.

4.2.2. Inscrever 
participante no 

TREINASIN.

5.1.2. Realizar 
distribuição de 

vagas.

5.2.2. Inscrever 
participante.

4.1.4. Inscrever 
participante no 

TREINASIN.

4.2.3. Solicitar o 
envio na 

convocação.

5.1.3. Inscrever 
participante.

5.2.3. Enviar para o 
Campus Virtual.

4.1.6. Providenciar 
logística (sala, 
equipamentos, 
NetSac, etc).

5.1.4. Enviar 
convocação.

5.2.4. Enviar 
convocação.

4.1.7. Realizar 
abertura do 
treinamento.

5.1.5. Providenciar 
logística (sala, 
equipamentos, 
NetSac, etc).

5.2.5. Realizar o 
fechamento da 

turma no SARTRE.

4.1.8. Recolher e 
enviar cópia da lista 
de presença para a 

UP.

5.1.6. Realizar 
abertura do 
treinamento.

5.2.6. Criar pasta 
para arquivar a lista 

de presença.

4.1.9. Criar pasta 
para arquivar a lista 

de presença.

5.1.7. Recolher lista 
de presença.

5.1.8. Lançar 
docência e 

presenças no SAP-
R3 (PA30).

F

F

E

F

4.1.5. Solicitar o 
envio na 

convocação.

A B C D

4.1.3. Informar 
quantidade de 

vagas para atender 
a UN-ES.

4.2.2. Inscrever 
participante no 

TREINASIN.

5.1.2. Realizar 
distribuição de 

vagas.

5.2.2. Inscrever 
participante.

4.1.4. Inscrever 
participante no 

TREINASIN.

4.2.3. Solicitar o 
envio na 

convocação.

5.1.3. Inscrever 
participante.

5.2.3. Enviar para o 
Campus Virtual.

4.1.6. Providenciar 
logística (sala, 
equipamentos, 
NetSac, etc).

5.1.4. Enviar 
convocação.

5.2.4. Enviar 
convocação.

4.1.7. Realizar 
abertura do 
treinamento.

5.1.5. Providenciar 
logística (sala, 
equipamentos, 
NetSac, etc).

5.2.5. Realizar o 
fechamento da 

turma no SARTRE.

4.1.8. Recolher e 
enviar cópia da lista 
de presença para a 

UP.

5.1.6. Realizar 
abertura do 
treinamento.

5.2.6. Criar pasta 
para arquivar a lista 

de presença.

4.1.9. Criar pasta 
para arquivar a lista 

de presença.

5.1.7. Recolher lista 
de presença.

5.1.8. Lançar 
docência e 

presenças no SAP-
R3 (PA30).

F

F

E

F

4.1.5. Solicitar o 
envio na 

convocação.
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F EF E
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5.1.9. Realizar o 
fechamento da 

turma no SARTRE.

E

5.1.10. Criar pasta 
para arquivar a lista 

de presença.

6. Importar as notas dos 
participantes no 

TREINASIN (diariamente).

7. Fechar turma no 
SARTRE.

8. Fechar pasta, caso não 
tenha feito anteriormente.

F

FIM

5.1.9. Realizar o 
fechamento da 

turma no SARTRE.

E

5.1.10. Criar pasta 
para arquivar a lista 

de presença.

6. Importar as notas dos 
participantes no 

TREINASIN (diariamente).

7. Fechar turma no 
SARTRE.

8. Fechar pasta, caso não 
tenha feito anteriormente.

F

FIM

6.1.5. Treinamentos da UP
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2.1. Há IN
para o
evento

?

4. Disponibilizar o 
evento aos clientes 

demandados.

6. Verificar número 
de vagas x escritos, 

disponibilizadas para 
a unidade. 

INICIO 1- UP divulga evento

N

S

10. Solicitar priorização 
junto às gerências com 
empregados indicados.

11. Inscrever demais 
candidatos conforme 

vagas ofertadas.

FIM

15. Fechar turma no 
sistema.

16. Verificar e inserir 
documentação na pasta 

e arquivar.

FIM

2. Consulta IN’s.

5. Abrir pasta de 
projeto.

7.
Demanda

maior
oferta ?

S

N
7.2. Inscrever 

empregado nas 
vagas 

existentes.

A

14. Aplicar 
avaliações?

N

S

7.1 Consolidar 
indicações com 

comitê funcional.

N

S

Fluxo de Avaliação 
de treinamentos

3. Checar se haverá
aplicação da 

avaliação de eficácia.

9. Solicitar vaga na UP.

8
Requisitar

mais vagas?

A

13. Convoca e realiza o 
evento

12. UP confirma 
o evento?

S

N
Cancela

FIM

2.1. Há IN
para o
evento

?

4. Disponibilizar o 
evento aos clientes 

demandados.

6. Verificar número 
de vagas x escritos, 

disponibilizadas para 
a unidade. 

INICIO 1- UP divulga evento

N

S

10. Solicitar priorização 
junto às gerências com 
empregados indicados.

11. Inscrever demais 
candidatos conforme 

vagas ofertadas.

FIM

15. Fechar turma no 
sistema.

16. Verificar e inserir 
documentação na pasta 

e arquivar.

FIM

2. Consulta IN’s.

5. Abrir pasta de 
projeto.

7.
Demanda

maior
oferta ?

S

N
7.2. Inscrever 

empregado nas 
vagas 

existentes.

A

14. Aplicar 
avaliações?

N

S

7.1 Consolidar 
indicações com 

comitê funcional.

N

S

Fluxo de Avaliação 
de treinamentos

3. Checar se haverá
aplicação da 

avaliação de eficácia.

9. Solicitar vaga na UP.

8
Requisitar

mais vagas?

A

13. Convoca e realiza o 
evento

12. UP confirma 
o evento?

S

N
Cancela

FIM
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documenta ção na pasta 
e arquivar.

FIMA

indica ções com 
comitê funcional.

documenta ção na pasta 
e arquivar.

FIMA

indica ções com 
comitê funcional.

6.1.6. Avaliações de Treinamento
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FLUXO DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTOS

4. Encerrar evento no 
sistema

FIM

2. Aplicar Avaliação
Reação (Obrigatório)

3.2. Responder
avaliação 

eletronicamente

3.2. Lançar
respostas

no sistema 

3. On-line?

NS

ININÍÍCIOCIO

1. Definir quais 
Avaliações aplicar

N

S

3. Instrutor aplicar 
avaliação e enviar 

resultados para  DRH

5. Existe 
reprovados

?

4. Responsável 
lançar resultados no 

sistema

N

FIM

FIM

2. Aplicar 
Avaliação de 

Aprendizagem
?

2. Aplicar 
Avalia

3. Respons
preparar 

formul
eletrônico e enviar 

para gerentes

Resultados 
menor que 

8. Arquivar 

turma/evento

3.1. Liberar
avaliação

para 
participantes

3.1. Responsável 
aplicar

avaliação 
presencial 

5. O sistema consolida 
dados e envia relatórios 

aos gerentes e instrutores

2.1. 
Encerrar 
evento 

conforme 
fluxo do 
tipo de 
projeto

7.Encerrar 
evento no 
sistema

6. Informar 
a gerência 
imediata e 
negociar 

situação da 
IN

S

2.1. Encerrar evento 
no sistema

4. Solicitar o retorno 
da avalia

5. Receber o retorno 
da avalia

FLUXO DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTOS

4. Encerrar evento no 
sistema

FIM

2. Aplicar Avaliação
Reação (Obrigatório)

3.2. Responder
avaliação 

eletronicamente

3.2. Lançar
respostas

no sistema 

3. On-line?

NS

ININÍÍCIOCIO

1. Definir quais 
Avaliações aplicar

N

S

3. Instrutor aplicar 
avaliação e enviar 

resultados para  DRH

5. Existe 
reprovados

?

4. Responsável 
lançar resultados no 

sistema

N

FIM

FIM

2. Aplicar 
Avaliação de 

Aprendizagem
?

2. Aplicar 
Avaliação de 

Aprendizagem
?

2. Aplicar 
Avalia

2. Aplicar 
Avalia

3. Respons
preparar 

formul
eletrônico e enviar 

para gerentes

Resultados 
menor que 

8. Arquivar 

turma/evento

3.1. Liberar
avaliação

para 
participantes

3.1. Responsável 
aplicar

avaliação 
presencial 

5. O sistema consolida 
dados e envia relatórios 

aos gerentes e instrutores

2.1. 
Encerrar 
evento 

conforme 
fluxo do 
tipo de 
projeto

7.Encerrar 
evento no 
sistema

6. Informar 
a gerência 
imediata e 
negociar 

situação da 
IN

S

2.1. Encerrar evento 
no sistema

4. Solicitar o retorno 
da avalia

5. Receber o retorno 
da avalia
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6.2. Detalhamento das fases do processo

6.2.1. Treinamentos Internos: Conforme Anexo A 

6.2.2. Idiomas Estrangeiros:  Conforme Anexo B

6.2.3. Matrículas Externas:  Conforme Anexo C

6.2.4. Treinamentos SAP R/3:  Conforme Anexo D

6.2.5. Treinamentos da UP:  Conforme Anexo E

6.3. Avaliações de Treinamento

6.3.1. Avaliação de Reação

Objetivo:  Obter subsídios para o aperfeiçoamento dos projetos de T&D através 

das percepções e opiniões dos treinandos sobre a execução do treinamento.

Aplicação:   Administrada pelo coordenador da turma ou pelo instrutor em 

situações específicas, após o término do treinamento podendo ser online ou 

presencial.

Considerações:  Deve ser aplicada nos projetos de T&D definidos pela gerência 

de DRH. As avaliações serão consideradas somente na obtenção de retorno 

igual ou maior que 50% dos participantes da turma, no prazo máximo de 30 

dias. Sendo o retorno menor que o esperado no prazo citado, as avaliações 

serão excluídas no sistema. As avaliações dos eventos resultantes em índice 

menor que 70%, serão analisados em reuniões (RACs) mensais. 
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6.3.2. Avaliação de Aprendizagem 

Objetivo:  Aferir o grau de aproveitamento do treinando em relação ao conteúdo 

programático.

Aplicação:  Deve ser aplicada a critério da coordenação ou instrutuição de 

ensino, interna ou externa, na estruturação do treinamento, poderá ser online ou 

presencial.

Considerações:   A aplicação, consolidação e análise de resultados das 

avaliações de aprendizagem são de responsabilidade do instrutor do evento. 

Concluída a avaliação de aprendizagem, o instrutor responsável deve fornecer 

ao DRH um relatório com nome dos participantes aprovados e reprovados para 

fins de registro. 

6.3.3. Avaliação de Eficácia

Objetivo:  Aferir a aplicação do conhecimento adquirido na realização das 

atividades e/ou tarefas no posto de trabalho, comparando os 

objetivos/expectativas pré-estabelecidas com os resultados obtidos. A finalidade 

da avaliação de eficácia é confirmar que ambos, os objetivos da organização e 

do treinamento, foram alcançados, ou seja, o treinamento foi eficaz. 

Aplicação:  Deve ser aplicada obrigatóriamente nos treinamentos previamente 

identificados pela gerência de SMS da Unidade ou naqueles definidos pelos 

gerentes imediatos. 

Considerações:

- Os treinamentos definidos pela gerência de SMS da Unidade são informados à 

todas as gerências da UO-ES através de DIP;

- Os treinamentos identificados pelos gerentes imediatos devem ser informados 

formalmente via DIP para a gerência de DRH da Unidade;

- O prazo para a realização desta avaliação é de no mínimo 30 dias após a 

realização do evento e no máximo 60 dias; 

- As avaliações serão consideradas somente a partir de 50% de resposta dos 
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participantes de cada turma;

- Sendo a participação menor que 50% dos integrantes os gerentes serão 

cobrados para obtenção dos resultados;

- Para as turmas com média inferior a 80% de eficácia deve-se realizar RAC.

6.4. Saídas do processo

Mentalidade de melhoramento contínuo do processo de T&D.

Aperfeiçoamento gradativo da prática dos processos.

Atendimento a Diretriz 8 por meio da avaliação de eficácia dos programas de 

capacitação em SMS.

7.  REGISTROS

 Informações lançadas no sistema de gestão e no currículo do empregado.

 8.  ANEXOS

 Anexo A - Processo Descritivo Treinamentos Interno s:   

Anexo B - Processo Descritivo Idiomas Estrangeiros:   

Anexo C - Processo Descritivo Matrículas Externas:  

Anexo D - Processo Descritivo Treinamentos SAP R/3:  

Anexo E - Processo Descritivo Treinamentos da UP:   

Anexo G - Formulário de Avaliação de Reação Conclav e:  
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Anexo H - Formulário de Avaliação de Reação Cursos e Matrícula Externa:   

Anexo I - Formulário de Avaliação de Eficácia:    

Anexo J -  Check List do Coordenador:   
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SUMÁRIO DE REVISÕES
0 28/11/2006 Emissão Original

REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
C 23/08/2010 Solicitação(ões) de Revisão Aprovada:

Sugestão: 
Atualização de anexo.

Anexo Formulário de Avaliação de Eficácia alterado.

B 19/10/2009
Solicitação(ões) de Revisão Aprovada:

_______________________________________________________
___________________________________
Sugestão(ões) do usuário Mauro Soares de Almeida:

Sugestão: 
Atualizar procedimentos de rotina

A 21/06/2007 Ajuste para terminologia utilizada no sistema SINT.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

 UO-ES, UO-ES/APMG-ES, UO-ES/APMG-ES/ISUP, UO-ES/APMG-ES/MI, UO-ES/APMG-ES/OP-PC, 
UO-ES/APMG-ES/OP-UTGSUL, UO-ES/APMG-ES/PDC, UO-ES/APMG-ES/SEG, UO-ES/ATP-GLF, 
UO-ES/ATP-GLF/EE, UO-ES/ATP-GLF/IP, UO-ES/ATP-GLF/ISUP, UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER, 
UO-ES/ATP-GLF/OP-GLF, UO-ES/ATP-GLF/PDCP, UO-ES/ATP-GLF/RES, UO-ES/ATP-JUB-CHT, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/EE, UO-ES/ATP-JUB-CHT/IP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/ISUP, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-FPSO-CPX, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-34, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-57, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/PDCP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/RES, UO-ES/ATP-NC, UO-ES/ATP-NC/CFA, 
UO-ES/ATP-NC/IP, UO-ES/ATP-NC/ISUP, UO-ES/ATP-NC/MI, UO-ES/ATP-NC/OP-FAL, UO-ES/ATP-NC/OP-N, 
UO-ES/ATP-NC/OP-S, UO-ES/ATP-NC/PDCP, UO-ES/ATP-NC/RES, UO-ES/ATP-NC/SEG, UO-ES/CBS, 
UO-ES/CBS/CNTB, UO-ES/CBS/CNTS, UO-ES/CIPA, UO-ES/CSI, UO-ES/ENGP, UO-ES/ENGP/CER, 
UO-ES/ENGP/EE, UO-ES/ENGP/EISA, UO-ES/ENGP/EMI, UO-ES/ENGP/EMTBM, UO-ES/ENGP/EP, 
UO-ES/ENGP/SOPEO, UO-ES/ENGP/SPP, UO-ES/EXP, UO-ES/EXP/AAG, UO-ES/EXP/ABIG, UO-ES/EXP/PCE, 
UO-ES/EXP/PS, UO-ES/EXP/SE, UO-ES/PG, UO-ES/PG/ADE, UO-ES/PG/CPGP, UO-ES/PG/PLC, 
UO-ES/PG/SGO, UO-ES/RH, UO-ES/RH/AO, UO-ES/RH/ARH, UO-ES/RH/DRH, UO-ES/SMS, 
UO-ES/SMS/CSAD, UO-ES/SMS/MA, UO-ES/SMS/SEG, UO-ES/SMS/SEG/CSEG-JUB-CHT-GLF-EXP, 
UO-ES/SOP, UO-ES/SOP/ARM, UO-ES/SOP/OM, UO-ES/SOP/SG

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

IMPRESSA

DESTINATÁRIOS
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Pessoas Pendentes com a Declaração:

Conhecimento

Adaucyr de Aguiar Barbosa/BRA/Petrobras

Treinamento

Eloizia Sossai Celestino/BRA/Petrobras

Jesuina Cruz Affonso/BRA/Petrobras

Maria Jose Motta Pereira/BRA/Petrobras

Tiago Rangel Aleluia/BRA/Petrobras

Pessoas que declararam:

Conhecimento

Alander Ornellas Machado/BRA/Petrobras

Marcos Barbosa da Penha - PrestServ/BRA/Petrobras

Treinamento

Angela Maria Silva Salaroli/BRA/Petrobras

Aureni Lima Santos - PrestServ/BRA/Petrobras

Carolina Miranda Feitosa - PrestServ/BRA/Petrobras

Celia Rocha Albuquerque - PrestServ/BRA/Petrobras

Claudio da Silva Batal/BRA/Petrobras

Davi da Silva Boa Morte - PrestServ/BRA/Petrobras

Dirlei Pereira Barbosa Guimaraes/BRA/Petrobras

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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 Código:
PB - 

PP-0V3-00011-#

Título EXIGÊNCIAS DE SMS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Órgão aprovador: SMS/GG 
Cópia Data de implantação: 

Órgão gestor: SMS/SMS/SG X Assinatura:

1. OBJETIVO
Estabelecer  as exigências de SMS para cada etapa dos processos de contratação de 
serviços, em função dos tipos e riscos dos serviços, de modo a prevenir a ocorrência de 
perdas na sua execução.

2. ABRANGÊNCIA
As condições para gestão de SMS no Sistema Petrobras descritas neste Padrão devem 
ser implementadas integralmente na Petróleo Brasileiro S.A., suas Áreas de Negócio,  
Área de Serviços, Área Corporativa, Área Financeira.

Recomenda-se sua implementação nas Empresas Subsidiárias, Empresas Controladas e 
demais participações acionárias onde a Petrobras for operadora, consideradas as 
especificidades de cada empresa.

3. APLICAÇÃO
Este Padrão aplica-se aos processos de contratação  de serviços em: 

a) Atividades e operações em andamento;

b) Instalações existentes, durante todo o seu ciclo de vida;

c) Novas instalações e empreendimentos, desde a fase de concepção e durante todo o 
seu ciclo de vida; 

d) Novas atividades e operações desde a fase de concepção e planejamento, durante 
todo o seu andamento e até o seu encerramento;

e) Instalações que forem retiradas de operação (parcial ou total, temporária ou definitiva), 
com desmontagem ou não dessas instalações;

f) Atividades ou operações suspensas, total ou parcialmente, temporária ou 
definitivamente. Exemplo: descondicionamento total, parcial ou temporário;

g) Ativos adquiridos, incluindo instalações, operações ou atividades.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
PB-PG-0V3-00007 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 7 -  Aquisição 
de Bens e Serviços 

PB-PG-0V3-00001 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 1 - Liderança e 
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Responsabilidade

PB-PP-0V3-00002 - Padrão de Processo de Auditoria Comportamental

5. DEFINIÇÕES 
Para fins deste Padrão aplicam-se as seguintes definições:

Ação Corretiva: Ação para eliminar as causas de uma anomalia, a fim de evitar a 
ocorrência de anomalias similares ou de mesma natureza.  

Ação preventiva: Ação para eliminar a causa de uma potencial anomalia.

Análise crítica: Análise sistemática e global de um projeto, produto, serviço, processo ou 
informação com relação a requisitos, objetivando a identificação de desvios e a 
proposição de soluções.

Aspecto de SMS: Elemento das atividades, produtos ou serviços do Sistema Petrobras 
que pode interagir com a segurança, o meio ambiente e a saúde. Os aspectos 
ambientais definidos de acordo com a NBR ISO 14001 incluem-se nos aspectos de SMS.

Atividade: Conjunto de tarefas que, sendo parte ou não de um processo, visam atender 
a um objetivo específico.

Auditoria: Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e 
avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem conformidade com critérios 
estabelecidos.

Auditoria comportamental : método de observação e interação com a força de trabalho, 
com foco na atitude e no comportamento das pessoas durante a realização de suas 
tarefas, através de uma técnica de abordagem positiva e focando na conscientização e 
na melhoria contínua do desempenho em SMS da força de trabalho (consultar Padrão de 
Processo de Auditoria Comportamental PB-PP-0V3-00002).

Bens: Materiais ou produtos.

Capacitação: Processo de tornar pessoas e equipes aptas a exercerem determinadas 
atividades, aplicando conhecimentos e habilidades para realizarem suas funções e/ou 
atribuições

Ciclo de Vida: Conjunto das etapas de um empreendimento, instalação, produto, serviço 
ou operação, desde o planejamento e concepção até a desativação ou disposição final  
ou encerramento.

Contratação: Formalização do contrato, ações iniciais e afirmação de compromissos de 
SMS.

Contratada: Pessoa física ou jurídica que presta serviços ao Sistema Petrobras.

Desempenho em SMS: Resultados de SMS obtidos dos principais indicadores de 
processos e de produtos previamente definidos que permitem avaliá-los e compará-los 
em relação às metas, aos padrões, aos referenciais pertinentes e a outros processos e 
produtos. 

Destinação final: Uso e/ou disposição final de produto comercializado, que implique em 
modificação de suas características originais ou de marca do produto, incluindo a gestão 
de seus resíduos.

Desvio: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou 
indiretamente, a danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao 
meio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de trabalho, 
procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas 
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práticas.

Diretriz de SMS: Balizamento ou condição de contorno das estratégias de SMS para a 
definição e orientação de ações  (incluem, mas não se limitam às Diretrizes Corporativas 
de SMS).

Documento: Informação e o meio no qual a informação está contida.

Empresa Prestadora de Serviço: Pessoa física ou jurídica que tem o potencial de 
prestar serviços ao Sistema Petrobras. Depois da formalização do contrato a empresa 
passa a ser denominada de Contratada.

Empresa Cadastrada: É toda aquela inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e 
Serviços da Petrobras e com respectivo Certificado de Registro e Classificação Cadastral 
– CRCC válido.

Escopo: Aspectos atinentes ao objeto contratual como especificações, local e 
metodologia de execução.

Gestão de Riscos: Aplicação sistemática de procedimentos e técnicas de identificação 
de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção e controle de riscos, 
com objetivo de proteger pessoas, meio ambiente, propriedades e assegurar a 
continuidade operacional.

Gestão de SMS: Aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para 
identificar, registrar, analisar, avaliar, implementar, comunicar e controlar os aspectos de 
SMS. 

Indicadores de SMS: Dados ou informações numéricas que quantificam o desempenho 
de processos de SMS.

Informação de SMS: Conjunto de dados, imagens, textos e quaisquer outras formas de 
representação dotadas de significado, necessárias para a gestão de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde.

Instalação: Edificações, conjunto de equipamentos e de componentes instalados numa 
determinada área de propriedade do Sistema Petrobras ou sob sua responsabilidade. 
Inclui canteiros de obra e frentes de trabalho.

Licitação: Processo para seleção da proposta mais vantajosa para  o Sistema Petrobras.

Meta de SMS: Requisito de desempenho detalhado, quantificado, aplicável ao Sistema 
Petrobras ou parte dele, resultante dos objetivos de SMS e que necessita ser 
estabelecido e atendido para que esses objetivos sejam atingidos.

Não-conformidade: Anomalia caracterizada pelo não atendimento a um requisito 
definido em normas, procedimentos, legislação, políticas, documentos internos, dentre 
outros.

Novo Empreendimento:
Compreende 

a) concepção, projeto, construção e montagem de novas instalações;

b) ampliação de instalações existentes;

c) mudança em instalações, equipamentos e tecnologia existentes, com objetivo de 
ampliar ou modificar, qualitativamente ou quantitativamente, a produção;

d) aquisição ou permuta, total ou parcial, de ativos;

e) aquisição de concessões ou tecnologias associadas a processos produtivos, bem 
como implementação de atividades associadas a essas concessões ou tecnologias; 
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f) atividade sujeita a licenciamento prévio, de instalação e operação, junto a autoridades 
reguladoras de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Operação: Execução das atividades-fim dos processos no Sistema Petrobras.

Padrão: Termo genérico para qualquer referência normativa, de natureza técnica ou 
administrativa, acordado pelos órgãos envolvidos. Inclui normas, procedimentos e 
especificações dentre outros.

Política de SMS: Declaração de princípios, diretrizes e objetivos organizacionais de SMS 
em relação ao seu desempenho global, provendo a base para uma estrutura de ação e 
definição de objetivos específicos.   

Processo de Melhoria Contínua: Ações integradas e sistêmicas de aprimoramento da 
Gestão de SMS, visando atingir melhorias no desempenho, de acordo com a política, 
diretrizes, padrões (documentados ou não) e práticas de SMS do Sistema Petrobras.

Produto: Resultado de processos, atividades ou operações que geram materiais ou 
energia a serem comercializados.

Responsabilidade de linha: Responsabilidade intrínseca aos diversos níveis 
hierárquicos de liderança, na implementação e desempenho do sistema de gestão de 
SMS, em sua área de atuação.

Risco: Medida de perda econômica, humana, e/ou ambiental, resultante da combinação 
entre freqüência esperada e conseqüência destas perdas.

Seleção: Identificação das possíveis empresas a serem convidadas para participar dos  
processos de licitação.

Sistema crítico para SMS: Todo o componente, equipamento e sistema cujo defeito ou 
falha possa causar um impacto significativo de SMS.

Tarefa: Execução de uma prática ou procedimento específico. 

Treinamento: Atividade de transmitir e/ou receber conhecimentos e práticas para 
melhoria do desempenho individual e das equipes. 

Unidade Organizacional: Subdivisão da estrutura organizacional em cada Área e 
Empresa do Sistema Petrobras criada para atender às necessidades da divisão de 
trabalho, contando com gerente, equipe e responsabilidades próprias, definidos de 
acordo com critérios estabelecidos pelas respectivas Áreas e Empresas do Sistema 
Petrobras.

Verificação de conformidade com procedimentos: Sistemática para verificar em 
campo se os procedimentos estabelecidos para as atividades críticas estão sendo 
cumpridos.

6. ETAPAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 
O fluxograma apresentado no Anexo I representa todas as etapas do processo de 
contratação de serviços, considerando os aspectos de SMS, de forma integrada, 
detalhadas a seguir.

6.1 ETAPA 1- DEFINIÇÃO DO ESCOPO CONTRATUAL
6.1.1 A Unidade Organizacional deve buscar, na definição do escopo contratual, a 
participação do requisitante, do futuro órgão fiscalizador, da área de contratos e da área 
de SMS, entre outros. Esta equipe deve:

6.1.1.1. Assegurar a clareza do escopo, de forma a eliminar a possibilidade de dúvidas 
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quanto ao alcance e obrigações da empresa prestadora de serviços.

6.1.1.2. Identificar as características dos locais/áreas e instalações onde serão 
desenvolvidas as atividades da empresa prestadora de serviços.

6.1.1.3. Adotar as seguintes práticas antes da  definição do escopo dos serviços a serem 
contratados:

a) Avaliar as atividades, analisando as que possam ser eliminadas ou simplificadas, 
sem prejudicar os objetivos a serem alcançados;

b) Avaliar as atividades, analisando os tipos de trabalho e/ou a metodologia aplicável, 
inclusive considerando a utilização das melhores tecnologias de processo e de 
equipamentos, em busca de alternativas adequadas do ponto de vista de SMS, com 
menor exposição ao risco;

c) Planejar preliminarmente as etapas e/ou frentes de trabalho, a fim de que sejam 
executadas de forma a prevenir a ocorrência de perdas;

d) Considerar as condições locais, tais como interferências no local de trabalho, 
impactos de SMS sobre a força de trabalho e comunidade vizinha, outras atividades em 
andamento, processos em operação, transporte, testes etc.

6.1.1.4. Analisar o grau de risco do escopo contratual e enquadrá-lo de acordo com o 
critério estabelecido no Anexo II - Matriz de Risco e Categorização do Escopo, como 
Quadrantes I, II, III ou IV.  

6.1.1.5. Incluir, em toda e qualquer minuta de contrato, todos os requisitos corporativos 
listados no Anexo III.

6.1.1.5.1. Para cada requisito corporativo, serão definidos as respectivas exigências de 
SMS  de acordo com o quadrante em que a contratação tiver sido enquadrada, 
utilizando-se como base os exemplos de exigências de SMS listados no Adendo I do 
Anexo III - Tabela 1.

6.1.1.6. A critério da Unidade Organizacional, poderão ser incluídos também os requisitos 
recomendados, listados no Anexo III, conforme a sua aplicabilidade.

6.1.1.6.1. Para cada requisito recomendado selecionado pela Unidade Organizacional, 
serão definidas as respectivas exigências de SMS, utilizando-se como base os exemplos 
de exigências de SMS listados no Adendo I do Anexo III - Tabela 2.

6.1.1.7. Além dos requisitos corporativos e recomendados, a Unidade Organizacional 
também poderá incluir os requisitos específicos, a seu critério, conforme as 
especificidades de cada contrato.

6.1.1.8. Na definição dos requisitos de SMS a serem inseridos no contrato, atentar para 
que os mesmos sejam compatíveis com o sistema de gestão da Unidade Organizacional.

6.1.1.9. Propor as metas e objetivos de SMS para o contrato.

6.1.2. Para contratação de serviços sem a obrigatoriedade de formalização do 
instrumento contratual por escrito (por exemplo, contratação de pequenos serviços), ou 
quando da impossibilidade da formalização do instrumento contratual antes do início dos 
serviços (por ex. dispensa por emergência), será necessário atender aos seguintes itens:

6.1.2.1. Contratar prestador de serviço capacitado.

6.1.2.2. Ministrar “briefing” de SMS, contendo no mínimo as informações necessárias 
para conhecimento do local de trabalho, seus riscos e os procedimentos a serem 
seguidos em caso de emergência.

6.1.2.3. Emitir permissão de trabalho (PT) para serviços de riscos típicos (ambientes 
confinados, trabalho em altura, instalações elétricas entre outros) ou em áreas 
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operacionais.

6.1.2.4. Ter acompanhamento de um representante da Petrobras na execução dos 
serviços sempre que for considerado necessário.

Nota: Cabe ressaltar que independentemente dos cuidados acima relacionados, 
aspectos relativos ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis ou outros julgados 
necessários, a exemplo dos riscos potenciais envolvidos, devem ser considerados.

6.1.3. Na definição do escopo, a equipe responsável pela contratação deve estabelecer 
os níveis mínimos de capacitação e experiência em SMS a serem exigidos para a força 
de trabalho da contratada, compatíveis com a categorização do grau de risco dos 
serviços. Um modelo de programa de treinamento de SMS, para empresas prestadoras 
de serviços, está apresentado no Adendo II do Anexo III. 

6.1.4. No caso de permitida a subcontratação, a sub-contratada deverá atender a todos 
os requisitos de SMS pertinentes ao seu serviço, previstos no anexo contratual da 
contratada.

6.2. ETAPA 2 - LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA
Nos processos licitatórios e nas negociações diretas, fica a critério de cada Área de 
Negócio, Área de Serviço, Área Corporativa, Área Financeira, Empresa Subsidiária e 
Empresa Controlada a necessidade da verificação das informações de SMS, fornecidas 
pelas empresas prestadoras de serviços, cadastradas ou não, sendo obrigatória a 
verificação para serviços categorizados como de maior impacto nos resultados 
empresariais e em SMS, e que demandam maior conhecimento  dos negócios da 
Petrobras (Quadrante IV).

6.2.1. Licitação. 

6.2.1.1. Convite – Sub-etapa Seleção
6.2.1.1.1 Deve-se atentar para a seleção das empresas com o perfil adequado quanto 
aos requisitos de SMS do escopo em questão, para participação no processo de 
contratação em tela.

6.2.1.1.2. A pessoa ou comissão designada para a condução do processo de contratação 
deve:

a)   Estabelecer critério específico de SMS para a fase de julgamento das propostas, 
quando julgado necessário. Neste critério utilizar como um dos fatores, o grau de 
avaliação da empresa quanto ao atendimento aos requisitos cadastrais de SMS.

b) Estabelecer formalmente um critério para a seleção das empresas, considerando 
também, como um dos fatores, o Grau de Avaliação no critério SMS no cadastro, de 
acordo com a seguinte categorização de escopo:

Quadrante I: Grau de Avaliação mínimo      1,2  

Quadrante II: Grau de Avaliação mínimo     3,0

Quadrante III: Grau de Avaliação mínimo     5,0

Quadrante IV: Grau de Avaliação mínimo    7,0    

Observação: Todos os Requisitos Corporativos devem  ter sido atendidos, para 
enquadramento das empresas em qualquer das categorias acima relacionadas.

c) Selecionar as empresas a partir do Cadastro da Petrobras, sempre que possível. 

d) Aplicar o mesmo critério para a seleção de empresas, independentemente das 
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empresas estarem cadastradas ou não.

Observação: Em caso de necessidade de seleção de empresas não cadastradas, deve 
ser utilizado o Conjunto de Requisitos de SMS para Cadastro conforme Anexo IV - 
Conjunto de Requisitos de SMS para Cadastro. 

e) Considerar também para a definição do critério de seleção, o resultado das 
avaliações do BAD na dimensão SMS, disponíveis no sistema da Petrobras.

f) Caso não existam comprovadamente empresas, entre as selecionadas para 
participar da concorrência, que atendam às notas mínimas de SMS requeridas para o 
escopo do serviço, a Unidade Organizacional deverá estabelecer no contrato um plano 
de desenvolvimento do prestador de serviços, para atendimento aos requisitos de SMS, 
durante a vigência do contrato.        

6.2.1.1.3. Ações para escolha da empresa.

a) Quadrante I - Consultar  percentual mínimo do grau de avaliação no cadastro, para 
escolha de empresa, conforme item 6.2.1.1.2.b acima;

b)  Quadrante II - O requerido para o quadrante I e consultar avaliações - BAD anteriores;

c) Quadrante III - O requerido para o quadrante II, consultar detalhes de desempenho em 
SMS no cadastro e incorporar medidas de controle e redução de riscos;

d)  Quadrante IV - O requerido para o quadrante III e solicitar para MATERIAIS, que 
realize auditoria presencial na Empresa

6.2.1.2. Tomada de Preços e Concorrência 
Estabelecer, quando julgado necessário, critério específico de SMS para a fase de 
Qualificação ou Habilitação das empresas ou para Julgamento de Propostas. Neste 
critério utilizar como um dos fatores, o grau de avaliação da empresa quanto ao 
atendimento aos requisitos cadastrais de SMS.

6.2.1.3.  Ações na preparação da documentação de licitação
6.2.1.3.1. Incluir em todos os processos:

a) Requisitos de SMS corporativos e recomendados, conforme item 6.1;

b) Requisitos de SMS específicos da Unidade Organizacional;

c) Critérios de SMS para a  avaliação de desempenho da contratada durante a 
execução do contrato, conforme Anexo VI - Critérios de avaliação do BAD

d) Eventos de pagamentos condicionados ao cumprimento de atividades de SMS nos 
critérios de medição do contrato, quando julgado apropriado.

Nota: os itens c e d serão inseridos no instrumento contratual, integrando-se aos 
requisitos contratuais de SMS. 

6.2.1.3.2. Incluir, em função da categorização do escopo (Anexo II - Matriz de Risco e 
Categorização do Escopo) e/ou do prazo de execução dos serviços e/ou da importância 
dos serviços a contratar  para o negócio da Unidade Organizacional:

a) Critérios baseados em índices pró-ativos de SMS para estabelecimento de prêmios 
e descontos;

b) Fatores de avaliação de SMS nos critérios de julgamento, tais como apresentação 
de certificados e outros, quando considerados necessários;

c) Convocação ou convite para visita prévia ao local dos serviços, com foco em SMS, 
quando julgado necessário.

Aviso: Indicadores reativos de acidentes de trabalho (TFCA, por exemplo) não devem 
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ser considerados como cláusula para concessão de prêmios e descontos em contratos, 
ressalvando a hipótese de utilização destes indicadores na composição de nota relativa à 
avaliação de desempenho de empresas contratadas, com reflexos no cadastro de 
empresas prestadoras de serviço.

6.2.1.3.3. No caso de permitida a subcontratação e/ou cessão, a sub-contratada e/ou 
cessionária deverá atender a todos os requisitos de SMS pertinentes ao seu serviço, 
previstos no anexo de SMS contratual da contratada.

6.2.1.3.4. Verificar a consistência de aspectos e registros de SMS constantes dos 
diversos documentos (edital/convite, minuta do contrato e seus anexos) que compõem o 
processo de licitação, de modo que não haja contradição ou possibilidade de 
interpretação duvidosa ou conflitante.

6.2.2. Contratação direta
Estabelecer, quando julgado necessário, critério específico de SMS visando à 
contratação. Neste critério, utilizar como um dos fatores o grau de avaliação da empresa 
quanto ao atendimento aos requisitos cadastrais de SMS e desempenho em SMS 
adequado, verificado nas avaliações BAD, quando disponíveis no sistema da Petrobras.

6.2.2.1.  Ações na preparação da documentação
6.2.2.1.1. Incluir, sempre que possível, em todos os processos:

a) Requisitos de SMS corporativos e recomendados, conforme Item 6.1;

b) Requisitos de SMS específicos da Unidade Organizacional;

c) Critérios de SMS para a  avaliação de desempenho da contratada durante a 
execução do contrato, conforme Anexo VI - Critérios de avaliação do BAD

d) Eventos de pagamentos condicionados ao cumprimento de atividades de SMS nos 
critérios de medição do contrato.

Nota: os itens c e d serão inseridos no instrumento contratual, integrando-se aos 
requisitos contratuais de SMS. 

6.2.2.1.2. Incluir, em função da categorização do escopo (Anexo II - Matriz de Risco e 
Categorização do Escopo) e/ou do prazo de execução dos serviços e/ou da importância 
da contratação, para o negócio da unidade organizacional:

a) Critérios de SMS para estabelecimento de prêmios e descontos;

b) Mecanismos de comprovação de atendimento dos requisitos de SMS na fase de 
apresentação de proposta e na fase de execução do contrato (Anexo V - Exemplos de 
mecanismos de comprovação de atendimento dos requisitos de SMS na fase de 
apresentação de proposta), quando julgado necessário.

c) Convocação ou convite para visita ao local dos serviços, com foco em SMS, quando 
julgado necessário.

Aviso: Indicadores reativos de acidentes de trabalho (TFCA, por exemplo) não 
devem ser considerados como cláusula para concessão de prêmios e descontos em 
contratos, ressalvando a hipótese de utilização destes indicadores na composição de 
nota relativa à avaliação de desempenho de empresas contratadas, com reflexos no 
cadastro de empresas prestadoras de serviço.
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6.2.2.1.3. No caso de permitida a subcontratação e/ou cessão, a sub-contratada e/ou 
cessionária deverá atender a todos os requisitos de SMS pertinentes ao seu serviço, 
previstos no anexo de SMS contratual da contratada.

6.2.2.1.4. Verificar a consistência de aspectos e registros de SMS constante dos diversos 
documentos que compõem o processo de contratação, de modo que não haja 
contradição ou possibilidade de interpretação duvidosa ou conflitante.

6.2.2.3. Ações na condução do processo de negociação
Caso a empresa não atenda aos requisitos mínimos de SMS para o escopo do serviço, a 
Unidade Organizacional deverá estabelecer no contrato um plano de desenvolvimento do 
prestador de serviços, para atendimento aos requisitos de SMS, durante a vigência do 
contrato.

6.3 ETAPA 3 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.3.1. Ações para a formalização do contrato
6.3.1.1. Realizar reunião de explicitação dos requisitos de SMS, visando reafirmar o 
compromisso mútuo com o desempenho em SMS entre as partes. A representatividade 
das partes presentes na cerimônia, dependerá do porte e da importância do contrato.

6.3.1.2. Convidar a equipe da Contratada, buscando a presença, na cerimônia, de sua 
liderança, de acordo com o solicitado no item 6.3.1.1 e dos profissionais da empresa 
envolvidos com a condução do contrato.

6.3.1.3. Estruturar a agenda para a cerimônia que contendo, entre outros, os seguintes 
pontos:

a) Importância do cumprimento do contrato para os negócios da Petrobras; 

b) Considerações gerais da Petrobras e da Contratada e reafirmações de 
compromissos de SMS;

c) Aspectos importantes de SMS do contrato, enfatizando e entregando ao 
representante da Contratada as 15 Diretrizes de SMS da Petrobras.

6.3.2. Comunicação. 
Divulgar, para a força de trabalho envolvida na execução do contrato, os aspectos de 
SMS do contrato, com o intuito de demonstrar o valor de SMS e alertar para os riscos 
relevantes.

6.4. ETAPA 4 - GERENCIAMENTO DO CONTRATO

6.4.1. Preparação para o gerenciamento e fiscalização do contrato
6.4.1.1  O Gerente do contrato deverá realizar reunião, repassando os tópicos do item 
6.3.1.3., no ato de assinatura da Autorização de Serviço (AS), quando:

a) A cerimônia de  formalização do contrato ocorreu há mais de seis meses;

b) O contrato prever a emissão de várias ASs em épocas diferentes, espaçadas de 6 
meses ou mais;

c) O contrato prever ASs em vários locais ou fases diferentes.;

d)  A AS for assinada  em outra unidade onde o  contrato foi formalizado.

6.4.1.2. A Gerência do contrato deverá programar a reunião de abertura, no início da 
execução dos serviços, com a participação da equipe de gerenciamento e fiscalização do 
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contrato, do representante de SMS da Petrobras, do preposto local de maior nível da 
Contratada e dos profissionais responsáveis pelas áreas de execução e de SMS da 
empresa prestadora de serviços. Esta reunião terá o objetivo de reiterar que Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde devem ser tratados como valor para a execução do escopo 
contratual;

6.4.1.3. Na reunião de abertura deve-se ressaltar os aspectos e requisitos de SMS, em 
conformidade com o contrato, que sejam considerados relevantes para abordagem na 
reunião, visando assegurar o entendimento correto dos mesmos, tais como os listados a 
seguir:

a) Política de SMS da Petrobras e da Unidade Organizacional;

b) Diretrizes Corporativas de SMS;

c) Compromisso da liderança da empresa prestadora de serviços com SMS;

d) Conceito de responsabilidade de linha;

e) Organograma de SMS da empresa prestadora de serviços;

f) Metas e Objetivos de SMS do Contrato;

g) Plano de SMS da empresa prestadora de serviços;

h) Informações e orientação sobre riscos, características, exigências e dificuldades em 
relação a SMS do escopo do contrato;

i) Paralisação ou suspensão de serviços por questões de SMS;

j) Indicadores de SMS a serem monitorados e forma de apuração;

l) Procedimento e periodicidade de realização de verificações, inspeções e auditorias 
de SMS;

m) Periodicidade das Reuniões de SMS;

n) Programa de treinamento da empresa prestadora de serviços (matriz de treinamento, 
verificação do aprendizado, necessidade e a rotina de reciclagem);

o) Relatórios de SMS previstos e periodicidade;

p) Prêmios e descontos relativos a SMS e como serão efetivados;

q) Aplicação de sanções;  

r) Procedimento e normas para a execução dos serviços, tais como Permissão para 
Trabalho - PT e Análise Preliminar de Risco – APR;

s) Comunicação, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios; 

t) Canais de comunicação de SMS, tais como Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde - DSMS, sugestões e reclamações, auditorias, ouvidorias, etc;

u) Projeto e arranjo físico de instalações provisórias;

v) Obrigações legais.

6.4.2. Ações de planejamento, acompanhamento, avaliação e análise
Selecionar as ações abaixo listadas de acordo com o grau de risco envolvido na 
execução do objeto contratual.
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6.4.2.1. Ações de Planejamento
6.4.2.1.1. Identificar e registrar os representantes da Petrobras e da Contratada que 
serão os facilitadores para assuntos diversos nos aspectos de SMS durante a execução 
do contrato. 

6.4.2.1.2. Programar, se necessário,  reuniões periódicas para tratar exclusivamente de 
assuntos de SMS.

6.4.2.1.3. Programar calendário de reuniões de coordenação, com as Contratadas, 
estabelecendo que o assunto SMS será prioritário.

6.4.2.1.4. Delimitar áreas e/ou instalações utilizadas pela Contratada onde os serviços 
contratuais serão desenvolvidos para efeito de gerenciamento e fiscalização dos 
aspectos de SMS.

6.4.2.1.5. Assegurar o entendimento de todos os aspectos e requisitos de SMS do 
contrato pela Contratada.

6.4.2.1.6. Definir, em conjunto com a Contratada, os mecanismos de acompanhamento 
do desempenho e cumprimento dos requisitos contratuais de SMS.

6.4.2.1.7. Assegurar a utilização dos indicadores de desempenho em SMS definidos no 
instrumento contratual.

6.4.2.1.8. Assegurar que seja implantado pela Contratada um mecanismo de controle de 
cumprimento dos requisitos de SMS do contrato que satisfaça as necessidades de 
informação e de análise crítica das partes.

6.4.2.1.9. Assegurar que a Contratada siga um procedimento de gestão de mudanças, 
compatível com o da Petrobras.

6.4.2.1.10. Preparar um programa de inspeções e auditorias, com base nos aspectos e 
requisitos contratuais de SMS, como por exemplo: resultados de identificação de perigos 
e avaliação de riscos, aspectos legais, auditoria comportamental.

6.4.2.1.11. Preparar listas de verificação para avaliação periódica do Boletim de 
Avaliação de Desempenho - BAD (Adendo I do Anexo VI – Listas de Verificação), 
contando com o assessoramento da equipe de SMS da Unidade Organizacional.

6.4.2.1.12 Assegurar que as condições de higiene e conforto são adequadas nas 
instalações destinadas aos contratados.

6.4.2.2. Ações de Acompanhamento
6.4.2.2.1. Assegurar previamente que os aspectos significativos de SMS dos 
procedimentos operacionais da Contratada não sejam conflitantes com os da Unidade 
Organizacional, incluindo os procedimentos para atendimento a emergências e 
realização de exercícios simulados conjuntos.

6.4.2.2.2. Verificar o cumprimento da legislação aplicável e dos requisitos contratuais de 
SMS, aplicando as cláusulas de sanções ou premiações previstas no contrato.

6.4.2.2.3. Requisitar um plano de ação da Contratada para ajustes e correções 
necessários, sempre que for identificado algum desvio sistêmico ou crítico.

6.4.2.2.4. Verificar o cumprimento de atividades de SMS associadas aos eventos de 
pagamentos, quando previsto no contrato.

6.4.2.2.5. Conduzir as reuniões periódicas de SMS ou de coordenação, com a 
participação dos representantes da Petrobras (fiscal e gerente de contrato) e da 
Contratada e com a participação dos líderes de SMS de ambas as partes.  É 
recomendável que sejam convidados participantes da alta administração da Unidade 
Organizacional e da Contratada em algumas reuniões. Sugestão de tópicos para estas 
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reuniões:

a) Análise crítica do desempenho de SMS;

b) Aplicação do conceito de responsabilidade de linha e de compromisso  visível das 
lideranças;

c) Atendimento ao cronograma de mobilização da equipe e dos recursos de SMS;

d) Projeto e arranjo físico de instalações provisórias;

e) Planejamento dos Serviços – riscos esperados pela Petrobras e pela empresa 
prestadora de serviços e ações para minimizá-los;

f) Procedimentos e normas para execução dos serviços, tais como PT e APR;

g) Indicadores pro ativos de SMS – resultados e planos de ação;

h) Indicadores reativos de SMS – resultados e planos de ação;

i) Registro e tratamento de desvios e não-conformidades;

j) Principais desvios e planos de ação;

l) Seguimento de planos de ação anteriores;

m) Programação de auditorias (comportamentais e outras);

n) Avaliação da efetividade e eficácia dos planos de treinamento em SMS;

o) Avaliação da efetividade e eficácia das reuniões de DSMS;

p) Relatórios de SMS.

6.4.2.2.6. Assegurar que a Contratada implemente e mantenha procedimentos para 
monitorar e medir, periodicamente, o desempenho em SMS, conforme indicadores 
determinados no contrato.

6.4.2.2.7. Assegurar que a Contratada, quando do não cumprimento de uma determinada 
meta, sempre desenvolva um plano de ação para retomada da tendência positiva.

6.4.2.2.8. Assegurar que o conteúdo dos relatórios de SMS da Contratada satisfaça as 
necessidades de informação e de análise. Se necessário, deve ser ajustado conforme as 
características e fases da realização dos serviços.

6.4.2.2.9. Verificar, de acordo com a legislação e/ou o contrato, a disponibilidade no local 
dos serviços dos profissionais com capacitação, qualificação, certificação e/ou 
experiência comprovada, conforme requerido, assegurando que não haja desvio de 
função.

6.4.2.2.10. Realizar auditorias comportamentais para identificar e tratar práticas de 
trabalho seguras e inseguras, visando difundir a cultura de SMS como valor.

6.4.2.2.11. Assegurar que a Contratada implemente e mantenha sistemática de 
Verificação de Conformidade com Procedimentos (VCP). 

6.4.2.3. Ações de Avaliação
6.4.2.3.1. Monitorar rotineiramente os aspectos de SMS dos processos, dos ambientes e 
das práticas de trabalho, tomando as providências necessárias em função dos desvios 
encontrados.

6.4.2.3.2. Realizar inspeções sistemáticas do ambiente de trabalho (exemplo: rondas, 
patrulha de SMS, lista de verificação).

6.4.2.3.3. Realizar inspeções de SMS em instalações da Contratada, utilizadas 
exclusivamente para atendimento do contrato na prestação de serviços. (exemplo: 
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rondas, patrulha de SMS, listas de verificação).

6.4.2.3.4. Acompanhar e analisar o desempenho de SMS da Contratada, tomando as 
providências necessárias para que a empresa prestadora de serviços previna ou corrija 
desvios e não-conformidades.

6.4.2.3.5. Aplicar os critérios de avaliação do BAD (Anexo VI – Critérios de Avaliação do 
BAD).

6.4.2.4. Ações de Análise. 
6.4.2.4.1. Realizar, periodicamente, análise crítica do desempenho da Contratada, 
comparando-o com os objetivos e as metas contratuais, considerando os aspectos e 
requisitos de SMS, tais como: indicadores, resultados de auditorias, resultados de 
auto-avaliações, atendimento à legislação e práticas adotadas na execução dos serviços.

6.4.2.4.2. Registrar formalmente os resultados das análises críticas e comunicar o 
resultado à Contratada.

6.4.2.4.3. Revisar, caso aplicável, os planos de ação para atingir os objetivos e metas de 
SMS.

6.4.2.4.4. Aplicar cláusulas de sanções ou premiações previstas no contrato. 

6.5. ETAPA 5 - AVALIAÇÃO PÓS-ENCERRAMENTO

6.5.1. Avaliação pós-encerramento da empresa prestadora de serviços
6.5.1.1 Realizar reunião de avaliação final da Contratada, conforme descrito a seguir:

6.5.1.1.1. Esta reunião deve ser promovida pelo gerente do contrato e dependendo da 
relevância do contrato, deverão participar o fiscal do contrato, o representante do SMS e 
se possível o usuário e/ou cliente.

6.5.1.1.2. Esta avaliação deve ser realizada após o término dos serviços e antes da 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.5.1.1.3. Considerar os registros feitos nos documentos de avaliação do BAD ao longo 
da execução do contrato. 

6.5.1.2. Realizar reunião com a participação do gerente do contrato, do fiscal, de 
representante do SMS, do usuário e/ou cliente e a liderança da Contratada para 
apresentar os critérios adotados na avaliação e os resultados da mesma.

6.5.1.3. Assegurar o encaminhamento, pelo gerente do contrato, da avaliação final do 
Contrato para a emissão do Atestado dos Serviços Executados e para área de 
contratação da Unidade Organizacional para divulgação aos interessados. 

6.5.2. Análise crítica do processo de contratação
6.5.2.1. Efetuar análise crítica do processo de contratação, após a avaliação final da 
Contratada, na dimensão SMS, considerando os critérios e os requisitos que foram 
estabelecidos nas etapas de: escopo, seleção, licitação ou negociação direta, 
formalização do contrato, gerenciamento e fiscalização do contrato e avaliação final da 
Contratada. Registrar a análise realizada.

6.5.2.2. Realizar, sob a coordenação do gerente do contrato, análise crítica, com a 
participação dos profissionais que elaboraram os documentos pertinentes às etapas do 
processo de contratação e dos responsáveis pelas etapas de gerenciamento e 
fiscalização do contrato, bem como representantes do SMS e dos clientes e/ou usuários.

6.5.2.3. Encaminhar o resultado da análise crítica para a área de contratação da Unidade 
Organizacional, para divulgação às gerências interessadas objetivando o aprendizado e 
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melhoria contínua do processo de contratação.

6.5.2.4. Encaminhar o resultado da análise crítica, quando cabível, para as Gerências 
Corporativas de contratação das Áreas de Negócios ou Unidades de Serviços.

6.5.2.5. As Gerências corporativas de contratação das Áreas de Negócios ou Área de 
Serviço devem encaminhar o resultado da análise crítica, quando cabível, para 
MATERIAIS.

Nota: A avaliação final do processo de contratação deverá ser feita obrigatoriamente 
para todos os contratos cujo escopo se enquadre no quadrante IV e recomendada para 
os demais quadrantes, conforme Matriz de Risco e Categorização do Escopo - Anexo II.

7. ANEXOS

7.1. ANEXO I – Fluxograma das etapas do processo de contratação de serviços.

ANEXO I - Fluxograma das etapas do processo de contratação de ser

7.2. ANEXO II - Matriz de Risco e Categorização do Escopo

        Anexo II - Matriz de Risco e Categorização do Esco

7.3. ANEXO III - Conjunto de Requisitos para Contratação. 

     Anexo III Conjunto de Requisitos Contrataçã

7.4. ADENDO I ANEXO III - Exigências de SMS para contratação. 

Adendo I do Anexo III - Exigências de SMS para Contrataç

7.5. ADENDO II ANEXO III - Exemplo de Modelo de programa de treinamento de SMS 
para prestadoras de serviços.

Adendo II do Anexo III - Exemplo de Modelo de Programa de Treinamento 

7.6. ANEXO IV - Conjunto de requisitos de SMS para cadastro.

      ANEXO IV - Conjunto de Requisitos de SMS para Cada

7.7. ANEXO V - Exemplos de mecanismos de comprovação de atendimento dos 
requisitos de SMS na fase de apresentação de proposta.

Anexo V Exemplos de mecanismos de comprovação de atendimento dos requisitos de SMS na fase de apresentaçã

7.8. ANEXO VI – Critérios de Avaliação do BAD.

Anexo VI Critérios de Avaliação do BAD
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7.9. ADENDO I DO ANEXO VI - Listas de Verificação

Adendo I Anexo VI  Listas de Verificaçã
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SUMÁRIO DE REVISÕES
REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS

0 09/01/2007 Emissão Original

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ADICIONAIS:

Lista de Distribuição:
Eletrônica:

 AB-CR, AB-CR/SMS, AB-LO, AB-MC, AB-PQF, AB-RE, AUDITORIA, BR-DFIS, BR-DIOL, 
BR-DMCO, BR-DRPS, BR-PRD, BR-PRD/GSMS, CENPES, CENPES/SMS, COMPARTILHADO, 
COMPARTILHADO/RBC, COMPARTILHADO/RBC/SMS, COMPARTILHADO/RNNE, 
COMPARTILHADO/RNNE/SMS, COMPARTILHADO/RSPS, COMPARTILHADO/RSPS/SMS, 
COMPARTILHADO/RSUD, COMPARTILHADO/RSUD/SMS, COMPARTILHADO/SMS, 
COMUNICACAO, CONTABILIDADE, DSERV, DSG, E&P-CORP, E&P-CORP/SMS, E&P-ENGP, 
E&P-EXP, E&P-NNE, E&P-SERV, E&P-SERV/US-AP, E&P-SERV/US-AP/SMS, 
E&P-SERV/US-PO, E&P-SERV/US-PO/SMS, E&P-SERV/US-SAE, E&P-SERV/US-SAE/SMS, 
E&P-SERV/US-SS, E&P-SERV/US-SS/SMS, E&P-SERV/US-SUB, E&P-SERV/US-SUB/SMS, 
E&P-SERV/US-TA, E&P-SERV/US-TA/SMS, E&P-SSE, ENGENHARIA, ENGENHARIA/AG, 
ENGENHARIA/AG/SMS, ENGENHARIA/IEABAST, ENGENHARIA/IEEPT, ENGENHARIA/IETEG, 
ENGENHARIA/SL, ESTRATEGIA, FAFEN-BA, FAFEN-BA/SMS, FAFEN-SE, FAFEN-SE/SMS, 
FINANCAS, FINCORP, GAPRE, GAPRE/SE, GE-CORP, GE-CORP/SMS, GE-DEN, GE-MC, 
GE-OPE, INTER-AFE, INTER-AFE/ESCRITORIO-IRA, INTER-AFE/ESCRITORIO-LIBIA, 
INTER-AFE/ESCRITORIO-TANZANIA, INTER-AFE/ESCRITORIO-TURQUIA, INTER-CORP, 
INTER-CORP/SMS, INTER-CS, INTER-DN, INTER-TEC, INVESTIDORES, JURIDICO, LUBNOR, 
LUBNOR/SMS, MATERIAIS, NOVOS-NEGOCIOS, OUVIDORIA-GERAL, PLAFIN, RECAP, 
RECAP/SMS, REDUC, REDUC/SMS, REFAP/CORPORATIVA/SM, REFAP/PRES, REGAP, 
REGAP/SMS, REMAN/CM, REMAN/GG, REMAN/SMS, REPAR, REPAR/SMS, REPLAN, 
REPLAN/SMS, REVAP, REVAP/SMS, RH, RLAM, RLAM/SMS, RPBC, RPBC/SMS, SEGEPE, 
SIX, SIX/SMS, SMS, SMS/AC, SMS/AC/CONT, SMS/AC/INT, SMS/AC/NE, SMS/AC/NE/NES, 
SMS/AC/NORTE, SMS/AC/SE, SMS/AC/SP-CO, SMS/AC/SUL, SMS/AS, SMS/DS, SMS/DS/MEP, 
SMS/GG, SMS/PE, SMS/RE, SMS/SMS/AID, SMS/SMS/APG, SMS/SMS/MA, SMS/SMS/MA/BIO, 
SMS/SMS/MA/EC, SMS/SMS/MA/RAI, SMS/SMS/MA/RHE, SMS/SMS/SA, SMS/SMS/SA/HSO, 
SMS/SMS/SA/PPS, SMS/SMS/SG, SMS/SMS/SG/SGP, SMS/SMS/SG/SPT, SMS/SP, 
SMS/SP/CPC, SMS/SP/OC, TI, TRANSPETRO/DGN, TRANSPETRO/DTM, TRANSPETRO/DTO, 
TRANSPETRO/DTO/SMS, TRANSPETRO/PRES, TRANSPETRO/PRES/CORP, 
TRANSPETRO/PRES/CORP/SMS, TRIBUTARIO, UN-ANG, UN-ANG/QSMS, UN-BA, 
UN-BA/SMS, UN-BC, UN-BC/SMS, UN-BOL, UN-BOL/CSMS, UN-BS, UN-BS/CLA, UN-BSOL, 
UN-BSOL/SMS, UN-COL/CSMS, UN-COL/GEAL, UN-ES, UN-ES/SMS, UN-EUA, UN-EUA/HSEQ, 
UN-MEX/GEAL, UN-RIO, UN-RIO/SMS, UN-RNCE, UN-RNCE/SMS, UN-SEAL, UN-SEAL/SMS, 
UN-VEN

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

Impressa:
Destinatários



___________________________________________________________________________________________
PP-0V3-00011-# - Cópia Não-Controlada Propriedade da PETROBRAS Página: 17

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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UO-ES 

Código: PG-3E6-00232-F
 CORPORATIVO Existe Revisão em Andamento  

INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ANOMALIAS DE SMS
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/SMS

  Órgão gestor: UO-ES/SMS/SEG

Data de Aprovação: 26/06/2009

Assinatura: Luiz Roberio Silva Ramos

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

1  OBJETIVO

Estabelecer critérios para classificação, investigação, análise, documentação e 

divulgação das anomalias de SMS, bem como o acompanhamento de ações 

propostas para minimizar riscos e evitar ocorrência similar ou de mesma natureza, 

através da eliminação das causas identificadas.

2 ABRANGÊNCIA

Os critérios para gestão de SMS descritos neste padrão devem ser implementados 

em toda área de atuação da Unidade de Operações de Exploração e Produção do 

Espírito Santo - UO-ES.

3 APLICAÇÃO

Este padrão aplica-se a acidentes fatais com empregado do sistema Petrobras, 

empregado de empresa, direta ou indiretamente, contratada e terceiros, a acidentes 

com lesão em empregados da Petrobras, empregados de empresas contratadas, 

autônomos, estagiários, visitantes e/ ou pessoas da comunidade, a acidentes com 

danos ao patrimônio próprio, de empresas contratadas ou de terceiros, a acidentes 

com impacto ao meio ambiente, interna ou externamente às instalações da 
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Petrobras, doenças ocupacionais, aos desvios, desvios críticos e desvios sistêmicos 

e aos incidentes, incidentes de alto potencial e incidentes críticos decorrente de 

atividades realizadas pela UO-ES ou de Contratada sua, dentro do escopo do 

contrato, ocorridos:

a) em área ou instalação da UO-ES, onde a mesma é responsável pela 

operação e/ ou pela gestão de SMS;

b) em área sob responsabilidade da UO-ES ainda que em área de propriedade 

de outra parte (por exemplo: faixa de servidão de duto e área de locação e 

operação de poços de petróleo);

c) em área de empresa Contratada, de uso exclusivo para atendimento de 

contrato específico com a UO-ES e sob gestão de SMS da Unidade;

d) fora das instalações da UO-ES ou sob sua responsabilidade quando: 

a anomalia de SMS  envolver veículo da Petrobras;�

a anomalia de SMS  envolver empregado da Petrobras;�

a anomalia de SMS  envolver veículo contratado para o transporte da �

força de trabalho ou veículos de cooperativa de táxi  (consideradas neste 

caso as especificidades regionais);

em viagem a serviço (aplica-se a casos de acidente com empregados da �

Petrobras).

3.1 Está excluído deste procedimento as anomalias de SMS decorrente de acidente 

ocorrido: 

a) na execução de tarefas particulares fora do local e/ ou horário estipulado de 

trabalho;

b) durante viagem a serviço em atividades particulares fora do local e/ ou horário 

estipulado de trabalho;
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c) em deslocamentos a serviço, quando o transporte não for feito por veículo da 

Petrobras ou por veículo contratado pela Petrobras para o transporte de 

pessoas, bem como eventuais pessoas da comunidade vitimadas nestes 

acidentes;

d) no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa ou do trabalho para o 

local de refeição e vice-versa quando o transporte não for feito por veículo da 

Petrobras ou por veículo contratado pela Petrobras para o transporte da força de 

trabalho, bem como eventuais pessoas da comunidade vitimadas nestes 

acidentes;

e) com pessoa da comunidade, decorrente de ato desta em desacordo com 

requisitos legais e que estejam fora do controle da Petrobras ou da Contratada.

f) os acidentes ocorridos com contratados em estaleiros no exterior, durante os 

períodos de docagens e reparos de embarcações próprias ou contratadas.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Diretrizes Corporativas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras, 
aprovadas pela Diretoria Executiva em 27/12/2001.

( ) PB-PG-0V3-00013 – GESTÃO DE SMS / DIRETRIZ 13 - Análise de acidentes e 
incidentes.

Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 - Dispõe sobre os planos de benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências (publicada no DOU de 14/08/98).

NBR 14280 – Cadastro de acidente do trabalho – Procedimento e classificação.

( ) PB-PG-0V3-00016 – Critérios de Apropriação de Acidentes com Lesão e 
Doenças Ocupacionais para o Cálculo de Indicadores.

( ) PG-3E6-00253 – Manual do Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde.

( ) PG-3E6-00235 – Tratamento de Não Conformidades e Ações Corretivas e 
Preventivas do Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

Guia de Comunicação de Crise.

( ) PB - PP-0V3-00031-B - Identificação e Tratamento de Anomalia de SMS.
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( ) PG-3E6-00244 - Glossário de SMS

5 DEFINIÇÕES

As definições e siglas aplicáveis a este padrão encontram-se no Glossário de SMS - 

PG-3E6-00244.

6 CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES, DOENÇAS OCUPACIONAIS , INCIDENTES E DESVIOS

Para efeito deste padrão as anomalias de SMS estão divididos em 5 classes de 

acordo com sua gravidade conforme a Tabela 1 a seguir:
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Tabela 1 - Determinação das classes das anomalias de SMS

Denominaçã

o
Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

 Lesão sem 

Afastament

o 

-Primeiros 

Socorros

 Lesão sem 

Afastament

o - 

Tratamento 

Médico

 Lesão com 

afastamento 

- 

Incapacidad

e 

Permanente

(menor ou 

igual a 200 

dias a 

debitar)

 Morte

 Lesão com 

afastamento - 

Incapacidade 

Temporária

 Lesão com 

afastamento - 

Incapacidade 

permanente

(superior a 

200 dias a 

debitar)

 

   

Acidente 

com lesão 

Queimadura

s físicas ou 

químicas com 

as seguintes 

lesões:

* Segundo 

grau profundo 

ou terceiro 

grau que 

afetem: 

genitália, 
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na força de 

trabalho
 Lesão sem 

Afastamento -  

Restrição 

para o 

trabalho

 Múltiplos 

acidentados 

com lesão 

sem 

afastamento

articulações, 

orifícios da 

cabeça, face 

em mais de 

3% de área 

ou total de 

superfície 

corporal com 

área maior 

que 20%

* Segundo 

grau 

superficial 

com área 

maior que 

50% da 

superfície 

corporal

 Com 

Internação 

hospitalar

Morte
Acidente 

com lesão 

em pessoa 

da 

comunidade

Sem 

Internação 

hospitalar

 Múltiplos 

acidentados 

sem 

internação 

hospitalar

Incapacidade  

permanente

 Doenças 

Ocupacionai

s Graves 

e/ou 

Irreversíveis

Morte

Doenças 

Ocupacionai
 Múltiplos 
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Doença 

Ocupacional

s 

Controláveis 

e/ou 

reversíveis

casos de 

Doenças 

Ocupacionai

s 

Controláveis 

e/ou 

reversíveis

Doenças 

Ocupacionai

s que levam 

à 

Incapacidade 

Permanente

Anomalia 

com impacto 

no meio 

ambiente 

(ver 

ANEXOS i e 

j) 

Menor Médio Maior

Anomalia 

com dano ao  

patrimônio

 De 0 até 2 

mil dólares 

americanos

Acima de 

2 mil até 

25 mil 

dólares 

americano

s

Pequeno 

Porte

(de 25 mil 

até 500 mil 

dólares 

americanos

)

 Médio Porte

(de 500 mil a 

2 milhões de 

dólares 

americanos)

 Grande Porte

(acima de 2 

milhões de 

dólares 

americanos)

 

 Incidentes

Incidentes 

não 

classificáveis 

como 

sistêmicos 

ou de alto 

potencial

Sistêmico

s

Alto 

potencial

  

 Desvios

Desvios não 

classificáveis 

como 

sistêmicos 

ou críticos

Sistêmico

s
Críticos
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Notas referentes à Tabela 1:

a) as anomalias com dano ao patrimônio são aqueles que afetam máquinas, 

equipamentos ou instalações.

b) as anomalias cujas conseqüências se enquadrem em mais de uma classe devem 

ser classificados naquela de maior gravidade.

c) nos casos em que o acidentado esteja em risco iminente de morte ou grave 

seqüela, e não puder caracterizar a incapacidade permanente, a anomalia de SMS 

deve ser enquadrada como Classe 4.

d) para identificar a quantidade de dias a debitar referente às anomalias 

classificadas como 3 e 4 deve-se usar o ANEXO M (Fonte: NBR 14.280). 

7 COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE EM CASO DE ACIDENT E FATAL

7.1 O Gerente Executivo da Área de Negócio onde ocorreu o acidente e o Gerente 

Executivo do SMS Corporativo devem comparecer pessoalmente à Unidade 

Organizacional ou ao local onde ocorreu o acidente fatal, no prazo máximo de 24 

horas, contadas a partir da hora da comunicação do acidente fatal pelo Gerente 

Geral; com exceção dos casos relativos a acidentes de trânsito, explicadas no item 

7.2.

7.2 NO CASO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

O responsável de maior nível hierárquico da UO-ES relacionado a este acidente, 

deve comparecer pessoalmente ao local, no prazo máximo de 24 horas, contadas a 

partir da comunicação do acidente fatal. Em se tratando de local de difícil acesso 

e/ou remoto, deve comparecer o representante da Petrobras na região geográfica.

Dentre outros aspectos, a(s) pessoa(s) indicada(s) deverão ter autoridade e perfil 

para garantir o atendimento junto aos órgãos competentes e familiares, bem como 

zelar pela imagem da Companhia e colher informações para subsidiar a Comissão 

de Investigação e a reunião dos Gerentes Executivos previstas no item abaixo.

O Gerente Executivo da Área de Negócio onde ocorreu o acidente fatal e o Gerente 

Executivo do SMS Corporativo devem comparecer, pessoalmente, para a realização 
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de reunião com a empresa envolvida (transportadora/ prestadora de serviço), em 

local de maior influência para a efetiva prevenção de acidentes similares e 

promoção da cultura de SMS, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir do 

dia da comunicação do acidente fatal.

8 RESPONSABILIDADE PELA CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

8.1 Investigação Conduzida pela Petrobras

A investigação será conduzida pela Petrobras quando a anomalia de SMS for 

classe 4 ou ocorrer com empregado próprio ou de Empresa Contratada, assim 

como terceiros, decorrente da atividade realizada:

a) em área ou instalação da Petrobras, onde a Companhia é responsável 

pela operação e/ou pela gestão de SMS; 

b) em área sob responsabilidade da Petrobras ainda que de propriedade de 

outra parte (situações típicas: faixa de servidão de duto e área de locação e 

operação de poços de petróleo marítimo ou terrestre);

c) em área de empresa contratada sob gestão de SMS da Petrobras para 

atendimento de contrato específico com o sistema Petrobras;

d) quando houver dano ao patrimônio sob gestão da Petrobras;

e) quando houver vazamento de produtos hidrocarbonetos, petróleo e seus 

derivados sob a gestão da Petrobras;

f) fora das áreas e instalações da Petrobras ou sob sua responsabilidade 

quando:

-  a anomalia de SMS  envolver veículo da Petrobras;

-  a anomalia de SMS  envolver empregado da Petrobras;

- a anomalia de SMS  envolver veículo contratado para o transporte de pessoas ou 

veículos de cooperativa de táxi (consideradas neste caso as especificidades 

regionais);

-  em viagem a serviço (aplica-se a casos de acidente com empregados da 

Petrobras).

8.2 Investigação Conduzida pela Contratada



_____________________________________________________________________________________________
PG-3E6-00232-F Propriedade da PETROBRAS Página: 10

A investigação poderá ser conduzida pela empresa contratada quando a anomalia 

de SMS for classificada como classes 1 ou 2 ou decorrente de atividades de 

empresa contratada e ocorrer:

a) em área de empresa contratada, ressalvando o previsto no item 8.1.b

b) fora das instalações da Petrobras quando a anomalia de SMS envolver 

veículo da empresa contratada e em atividade dentro do escopo do contrato. 

Não se aplica a veículos contratados para o transporte de pessoas ou em 

caso de morte de empregado de empresa do Sistema Petrobras; ressalvando 

o previsto no item 8.1.f

A investigação será conduzida por empresa contratada e executada conforme 

padrões próprios da empresa contratada. Recomenda-se que os padrões de 

identificação e tratamento das empresas contratadas devem estar alinhados com 

este Padrão.

A Petrobras deverá avaliar o relatório de investigação da anomalia de SMS emitido 

pela contratada.

9 COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO

9.1 Formação e composição da Comissão de Investigaç ão conduzida pela Petrobras

Recomenda-se que a comissão de investigação seja formada em até 48 horas após 

a ocorrência da anomalia de SMS.

O Gerente responsável pela nomeação da Comissão será:

a) da gerência na qual será apropriada a anomalia de SMS; 

b) da gerência setorial potencialmente mais afetada pelo incidente sistêmico 

ou de alto potencial ou desvio sistêmico ou crítico; 

c) da gerência na qual o empregado está lotado, nos casos de doença 

ocupacional.

No momento da designação dos membros da comissão de investigação, deve ser 

dado o prazo máximo de 15 dias corridos para elaboração do relatório. Esse prazo 
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poderá ser prorrogado quando a investigação depender de análise, avaliação ou 

informação que não possa ser obtida neste prazo. Neste caso, uma nova data de 

entrega deve ser estabelecida de comum acordo entre o Coordenador da Comissão 

e o Gerente responsável pela nomeação. Neste caso é recomendável a emissão de 

relatórios intermediários.

A responsabilidade pela nomeação da comissão de investigação e sua composição 

depende da classe da anomalia de SMS, devendo ser atendido o descrito a seguir:                                                           

Tabela 2: Responsabilidade pela constituição e composição da Comissão 

Class

e

Responsáve

l

Composição Mínima 

da Comissão

Nomeação 

Formal (item 

10.2.9)

 Capacitação de 

membros da 

Comissão de 

Investigação (item 

10.2.6)

0 Não é formada 

Comissão de 

Investigação para 

Anomalias de SMS 

de Classe 0

1

Gerente 

Setorial ou 

Coordenador 

ou função 

equivalente

Duas pessoas 

indicadas pelo Gerente 

Setorial

Não

Pelo menos um 

membro com 

capacitação em 

metodologia de 

investigação de  

anomalias.

2

Gerente ou 

função 

equivalente

  empregado experiente �

do local do evento;

  empregado com �

conhecimento do 

equipamento, se 

houver, envolvido no 

evento;
Não



_____________________________________________________________________________________________
PG-3E6-00232-F Propriedade da PETROBRAS Página: 12

   representante do �

SMS do local;

 representante da �

CIPA, onde houver 

(Nota “a”).

3

Gerente 

Geral ou 

função 

equivalente

Os definidos para a 

Classe 2, mais:

  supervisor do local do �

evento.

Sim

Pelo menos um 

membro com 

capacitação em 

metodologia de 

investigação de 

anomalias e 

experiência em 

investigação de 

anomalia.

4

Gerente 

Geral ou 

função 

equivalente

Os definidos para a 

Classe 3 e, mais:

 gerente externo à �

Unidade 

Organizacional onde 

ocorreu o acidente;

  representante do SMS �

Corporativo da 

Petrobras;

  representante do SMS �

Corporativo da Área de 

Negócio onde ocorreu 

a anomalia;

 representante indicado �

pelo Sindicato dos 

Petroleiros;

  especialistas ou �

Consultores, se 

conveniente;

Sim

Pelo menos dois 

membros com 

capacitação em 

metodologia de 

investigação de 

anomalias e 

experiência em 

investigação de 

anomalia.
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 é vedada a �

participação de 

representante da 

empresa contratada.

Nota: onde não houver CIPA, deverá ser indicado o empregado designado para o 

cumprimento dos objetivos da NR-5 (item 5.6.4 da NR-5).

Nas investigações e análises que envolvam doenças ocupacionais, incidentes e 

desvios de saúde ocupacional é necessária a participação de um representante da 

área da saúde, preferencialmente um médico. Nestes casos, o representante do 

SMS Corporativo, obrigatório para a Classe 4, deve ser um médico.

Os membros da comissão de investigação não deverão acumular funções dentro da 

comissão de investigação.

Nos casos das anomalias de SMS de Classe 2 e 3, a comissão de investigação 

poderá ter uma composição menor do que a recomendada na tabela 2, desde que 

justificável.

No caso de anomalias de SMS Classes 3 e 4, o Gerente Geral ou função 

equivalente deve emitir um DIP (Documento Interno do Sistema Petrobras), ou 

documento similar, criando a comissão de investigação, garantindo a sua 

autonomia e autoridade na condução da investigação e estabelecendo o prazo para 

entrega do relatório, conforme modelo disponibilizado na seção Anexos (ANEXO 

N).

9.2 Formação e composição da Comissão de investigaç ão conduzida pela Contratada

A responsabilidade pela formação da comissão de investigação é do gerente da 

empresa contratada de maior nível hierárquico responsável pelo contrato. 

Recomenda-se que a comissão de investigação seja formada em até 48 horas após 

a ocorrência da anomalia de SMS.

O Gerente da empresa contratada deve emitir um documento, criando a comissão 
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de investigação, garantindo a sua autonomia e autoridade na condução da 

investigação e estabelecendo o prazo para entrega do relatório. Cópia deste 

documento deve ser enviada ao fiscal de contrato da Petrobras.

Esse prazo não pode ser superior a 15 dias, exceto quando a investigação 

depender de análise, avaliação ou informação que não possam ser obtidas dentro 

deste período. Neste caso, uma nova data de entrega deve ser estabelecida de 

comum acordo entre a empresa contratada e o Gerente do Contrato.

Para a investigação de anomalias de SMS de classes 2 e 3, a comissão de 

investigação deve contar com a presença de um representante da Petrobras.

9.3 Coordenador da Comissão de Investigação

Esse Coordenador tem, entre outras, as seguintes responsabilidades:

a) convocar e liderar as reuniões da Comissão de Investigação;

b) coordenar as atividades da comissão de investigação garantindo o 

atendimento aos prazos estabelecidos;

c) manter o responsável pela formação da comissão de investigação 

informado do andamento da investigação;

d) assegurar a qualidade (conteúdo e técnica) do relatório.

Para anomalias de SMS Classe 4, o Coordenador da Comissão deve ser de nível 

gerencial e não estar diretamente ligado ou envolvido com o pessoal e/ou com o 

local onde ocorreu a anomalia. 

Para anomalias de SMS Classe 3, o Coordenador da Comissão poderá ser de nível 

gerencial da própria Unidade Organizacional onde ocorreu a anomalia.

9.4 Membros da Comissão de investigação

Pelo menos um membro da Comissão deve ter capacitação e experiência em 

metodologia de investigação. Para os eventos de Classe 1, é preciso ter 

treinamento formal, mas é dispensável experiência prévia.
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Nas investigações e análises que envolvam doenças ocupacionais, incidentes e 

desvios de Saúde Ocupacional é necessária a participação de um representante da 

Área da Saúde, preferencialmente um médico do trabalho.

10 INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DAS ANOMALIAS DE SMS

10.1 REGISTRO INICIAL

Nas anomalias de SMS classe 0, 1, 2 e 3 deve ser feito o registro inicial da 

ocorrência no sistema SIGA num prazo máximo de 3 dias úteis e nas anomalias de 

SMS Classe 4 o registro deve ser feito no prazo máximo de 48 horas.

Este registro deve ser curto e limitado a uma breve descrição dos fatos conhecidos: 

data, hora, local, tipo de ocorrência, nome da Empresa, nome do acidentado 

(quando houver), o que aconteceu e as ações tomadas. 

No caso de eventos ocorridos com empregados Petrobras qualquer componente da 

força de trabalho pode fazer o registro no sistema SIGA, devendo o Gerente 

Setorial ou o Supervisor da Área garantir que a ocorrência seja registrada no 

sistema SIGA dentro do prazo previsto.

No caso de eventos ocorridos com empregados das empresas Contratadas 

qualquer componente da força de trabalho pode fazer o registro da ocorrência no 

sistema SIGA, devendo o Fiscal de Contrato garantir que a ocorrência seja 

registrada dentro do prazo previsto.

No caso de Doenças Ocupacionais a Gerência de RH/AM deve comunicar o fato à 

gerência do empregado envolvido somente após o estabelecimento do nexo causal, 

confirmando tratar-se de ocorrência ligada ao trabalho.

10.2 LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

10.2.1 Para as anomalias de SMS Classe 0, não há obrigatoriedade de 
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levantamento e coleta de dados.

Deve ser assegurada à comissão de investigação total liberdade para coleta e 

levantamento de todos os dados necessários para o desempenho de suas 

atribuições.

A comissão deve documentar todos os fatos para facilitar posterior revisão da 

investigação e análise e emissão do relatório, conforme necessário. 

Para os acidentes de Classes 2, 3 ou 4 deve ser feita uma quantificação estimada 

do valor monetário das perdas diretas decorrentes do evento. Para realizar esta 

estimativa de custo deve-se utilizar o Anexo H.

10.2.2 Nos casos de anomalias de SMS Classe 4:

A documentação deve incluir as respostas à emergência, o atendimento médico 

prestado à(s) vítima(s) e a assistência prestada aos familiares da(s) vítima(s).

O ANEXO O é de caráter não obrigatório.

No princípio dos trabalhos da comissão recomenda-se a pesquisa prévia por temas 

similares recorrentes (por exemplo, SISIN).

10.3. INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ANOMALIAS DE SMS 

10.3.1 ANOMALIAS DE SMS DE CLASSE 0

O tratamento das anomalias de SMS de Classe 0 é providenciado após breve 

análise:

a) dos desvios comportamentais: pelo próprio auditor ou por qualquer 

observador;

b) de condições inseguras: pela área em que foi identificado;

 c) dos desvios de condições do ambiente: pelo supervisor ou fiscal 

responsável.

d) dos incidentes: pela área onde ocorreu o incidente;

e) dos acidentes com dano ao Patrimônio de 0 a 2 mil dólares americanos: 

pela área que sofreu a perda.

10.3.2 ANOMALIAS DE SMS DE CLASSE 1
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É responsabilidade do SMS dos Ativos e SOP:

- verificar entre os incidentes e desvios registrados (Classe 0) aqueles que são 

sistêmicos. 

- Analisar os incidentes ou desvios sistêmicos encontrando as causas comuns entre 

eles.

- Para cada causa encontrada deve ser proposta uma ou mais ações corretivas 

e/ou preventivas para evitar a ocorrência de anomalias ou situações similares ou de 

mesma natureza.

- Registrar e tratar as anomalias classe 1 conforme PE-3E6-01826 – Tratamento de 

Anomalias no SIGA.

Essa sistemática deve ser feita anualmente e o resultado apresentado até 30 de 

janeiro do ano subseqüente a UO-ES/SMS. 

10.3.3 ANOMALIAS DE SMS DE CLASSE 2, 3 E 4

10.3.3.1 PROVIDÊNCIAS INICIAIS

Após assegurar que os riscos remanescentes da anomalia de SMS estão 

gerenciados, o responsável pelo local onde ele ocorreu, deve:

a) informar pronta e verbalmente, ao Gerente hierárquico imediatamente 

superior;

b) tomar providências para preservar o cenário com todas as evidências e 

informações relevantes para que sejam feitos os registros necessários.

Os seguintes passos devem ser seguidos:

a) cercar e isolar o local da ocorrência, protegendo-o de intempéries (chuva, 

vento, etc), se necessário;

b) registrar dados e coletar evidências, desde que esta ação não modifique 

o cenário;

c) registrar os dados dos envolvidos e das pessoas que presenciaram a 

anomalia de SMS de forma a poder localizá-los mais tarde (nome, 

identidade, endereço e telefone).
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Nas anomalias de SMS Classe 4, a suspensão do isolamento ou o reinício das 

atividades ou operações só podem ocorrer após a liberação da área pelas 

autoridades competentes e pela Comissão de Investigação.

Em casos de impacto ao meio ambiente, deve-se considerar os planos de 

emergência locais. 

10.3.3.2 PROCESSO DE ANÁLISE

10.3.3.2.1 DETERMINAÇÃO DAS CAUSAS 

O processo de análise deve determinar as causas (imediatas e básicas) e, se 

houver, fatores contribuintes das anomalias de SMS, pois isto é essencial para o 

desenvolvimento efetivo de condições para prevenir ocorrência similar ou de 

mesma natureza.

Há diversas técnicas estruturadas para determinação das causas e a Comissão 

deve escolher a mais adequada, de acordo com a magnitude do evento em análise. 

No Anexo A há exemplos da técnica da “Árvore dos Por quês”, que pode ser 

utilizada na determinação das causas.

Recomenda-se a utilização 

As causas apuradas durante a análise devem ser lançadas no RTA no campo de 

"Análise das Causas", assim como a metodologia utilizada.

10.3.3.2.2 DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO SISTEMA DE  GESTÃO QUE 

PRECISAM SER MELHORADOS

A partir das causas da anomalia de SMS, devem-se determinar os elementos do 

Sistema de Gestão que necessitam de atuação conforme ANEXO B. A lista deste 

Anexo não é exaustiva e outras causas podem ser identificadas e associadas aos 

elementos do Sistema de Gestão.  

10.3.3.2.3 RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES CORRETIVAS E PREV ENTIVAS

Para cada causa encontrada e para cada diretriz do Sistema de Gestão de SMS a 
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ser melhorado devem ser propostas uma ou mais ações corretivas e/ ou 

preventivas para evitar a ocorrência de eventos similares ou de mesma natureza.

10.3.3.2.4 CRONOLOGIA DO EVENTO

Sempre que possível, deve ser proposta uma seqüência dos fatos/dados coletados 

que possa descrever cronologicamente todas as etapas que antecederam a 

anomalia de SMS, a anomalia em si e as etapas posteriores. 

Havendo discordância entre as evidências e a cronologia da anomalia de SMS, as 

investigações devem ser aprofundadas até que haja coerência entre as evidências 

e a cronologia. 

Nas anomalias de SMS de Classe 4, é recomendável, quando possível, realizar sua 

reconstituição, com registro fotográfico e/ou filme, levando em conta todos os dados 

coletados.

Para montar a Cronologia da Anomalia de SMS, a Comissão deve escolher a 

técnica mais apropriada.

11 DOCUMENTAÇÃO DOS RESULTADOS

11.1 ANOMALIAS DE SMS CLASSES 1, 2, 3 E 4 (EXCETO A CIDENTE FATAL)

Os resultados da investigação e da análise devem ser documentados através de 

um Relatório de Investigação, considerando-se os conteúdos mínimos previstos:

a) para as anomalias de SMS classe 1, no ANEXO C;

b) para as anomalias de SMS classe 2, 3 e 4 (exceto acidente fatal),  no 

ANEXO D. 

O Relatório de Investigação deve ser enviado para o Gerente responsável pela 

nomeação da comissão.

O registro e acompanhamento das ações aprovadas deve ser feito através do 

sistema SIGA com o objetivo de permitir a sua rastreabilidade em relação à 
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anomalia (acidentes, doenças ocupacionais e incidentes com alto potencial e 

desvios críticos) que lhes deu origem.

Recomenda-se que o Relatório de Investigação seja anexada ao RTA.

11.2 ACIDENTES FATAIS

Os resultados da investigação e da análise devem ser documentados em relatório 

impresso que deve ser entregue à pessoa que instituiu a Comissão de Investigação, 

a qual deve enviar uma cópia para o Gerente Executivo da Área de Negócios, 

Serviços ou Controlada e para o Gerente Executivo do SMS Corporativo.

Os itens mínimos que devem constar do relatório de investigação e análise de 

acidente fatal são os relacionados no ANEXO G.

12 AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃ O DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

12.1 Avaliação e aprovação das ações corretivas e p reventivas

Após a finalização e entrega do relatório de investigação e análise pela comissão 

de investigação, as propostas de ações corretivas e preventivas devem ser 

avaliadas pela mesma gerência que foi responsável pela formação da comissão de 

investigação para aprovação e implementação.

Após a aprovação, as ações corretivas e preventivas devem ser registradas no 

sistema SIGA pela gerência responsável pelo RTA, que também deverá definir o 

responsável e o prazo para implantação de cada ação, gerando um plano de ação.

12.2 Verificação da efetividade das ações corretiva s e preventivas

A verificação da eficácia das ações corretivas e preventivas implementadas será de 

responsabilidade do Gerente que as implementou e devem ser registradas no 

respectivo RTA.
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13 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O processo de divulgação dos resultados das investigações abrange tanto os 

processos conduzidos pela Petrobras quanto os conduzidos pela contratada.

13.1 DIVULGAÇÃO DAS ANOMALIAS DE SMS OCORRIDAS NA U N-ES

A divulgação dos relatórios de investigação e análise de anomalias de SMS de 

classe 4 ocorridos na UO-ES para a força de trabalho da Unidade deve seguir o 

prescrito no padrão PP-0V3-00031 - IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE 

ANOMALIA DE SMS do SMS/SMS/SG e no item 13.5 deste padrão.

Os resultados dos relatórios de investigação e análise de anomalias de SMS de 

classe 3, devem ser apresentados e discutidos no Comitê Funcional de SMS da 

UO-ES ou na RAC de SMS. 

Os resultados dos relatórios de investigação e análise de anomalias de SMS de 

classe 3 também devem ser apresentados e discutidos com a força de trabalho. 

Uma das possíveis formas de divulgação para a força de trabalho é por meio de 

DSMS (Diálogo de SMS) ou atividade similar.

Todo o processo de divulgação dos Relatórios de Investigação e Análise de 

Anomalias de SMS ocorridos na UO-ES deverá ser formalmente registrado no 

sistema de documentação na forma de atas e/ou listas de presença. Recomenda-se 

que a divulgação seja registrada utilizando o anexo do padrão  PG-3E6-00257: 

Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde ( ).

13.2 DIVULGAÇÃO DAS ANOMALIAS DE SMS OCORRIDAS NA U N-ES PARA OUTRAS UNIDADES DO E&P

No caso de eventos de classe 4 ocorridos na UO-ES o Gerente Geral da UO-ES 

ficará responsável em encaminhar uma cópia do Relatório Final para o Gerente 
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Executivo do SSE, para o Gerente de SMS do E&P-CORP e para o Gerente 

Executivo da Unidade Corporativa de SMS da Petrobras.

No caso dos acidentes e das doenças ocupacionais de classe 3 ocorridos na UO 

-ES somente devem ser compartilhados com as demais Unidades do E&P, quando 

houver atividade similar nas outras Unidades e quando suas informações 

agregarem conhecimento ou experiência relevantes para a força de trabalho.

13.3 DIVULGAÇÃO DAS ANOMALIAS DE SMS CLASSE 4 OCORR IDAS NA UN-ES PARA A CORPORAÇÃO 

A divulgação para a corporação das anomalias de SMS classe 4 ocorridos na 

UO-ES deve seguir o prescristo no padrão PP-0V3-00031 - IDENTIFICAÇÃO E 

TRATAMENTO DE ANOMALIA DE SMS do SMS/SMS/SG.

13.4 DIVULGAÇÃO DAS ANOMALIAS DE SMS OCORRIDAS EM O UTRAS UNIDADES DO E&P PARA A UN-ES 

Ao receber informações de divulgação de acidentes ocorridos em outras Unidades 

do E&P, o gerente de SMS da UO-ES deverá encaminhar esta informação para os 

demais gerentes e gerentes setoriais da UO-ES solicitando a sua divulgação.

13.5 DIVULGAÇÃO DOS ACIDENTES FATAIS PARA A UN-ES 

Após o recebimento do DIP do SMS/CORP confirmando a realização da vídeo 

conferência o SMS da UO-ES enviará DIP convidando todos os Gerentes da UO 

para participação na mesma.

Os Gerentes de Ativos e do SOP, os Gerentes Setoriais de SMS e os Gerentes 

Setoriais que tenham atividades relacionadas com a anomalia devem participar da 

vídeo conferência.

O SMS da UO-ES ficará responsável em registrar a lista de presença dos 

participantes na vídeo conferência.
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Após o SMS Corporativo disponibilizar o video e a apresentação do acidente fatal 

na Petronet (com acesso restrito aos gerentes e gerentes setoriais conforme 

critérios de controle de acesso definido pelo SMS/CORP) o SMS da UO-ES enviará 

um DIP para as gerências da UO-ES solicitando a divulgação do acidente para a 

força de trabalho .

Os Gerentes e os Gerentes Setoriais são responsáveis por divulgar os acidentes 

fatais para toda a força de trabalho no âmbito de sua gerência. Esta divulgação 

deve ser realizada num prazo de até 30 dias após a realização da vídeo 

conferência. Uma forma de divulgação é através do DSMS (Diálogo de SMS) ou 

atividade similar.

Todo o processo de divulgação dos acidentes fatais deverá ser formalmente 

registrado no sistema de documentação, na forma de atas e/ou listas de presença. 

Recomenda-se que a divulgação seja registrada utilizando o anexo do padrão 

PG-3E6-00257: Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde ( ).

14 ALERTA DE SMS

Devem ser emitidos Alertas de SMS nas seguintes situações:

a) a qualquer momento que sejam detectados fatos relevantes, mesmo que a 

investigação não tenha sido iniciada;

b) nos casos de acidentes classes 3;

c) quando forem detectados fatos relevantes (aprendizado) durante o 

processo de investigação e análise de anomalias que possam ajudar outras 

Unidades Organizacionais.

Compete à Gerência de SMS da UO-ES divulgar os Alertas de SMS, através de 

DIP, para todas as gerências da UO-ES.

O Alerta de SMS será composto de 2 (dois) documentos: Alerta Preliminar de SMS 

e Alerta de SMS, conforme a Tabela 5 a seguir. 

Compete ao Gerente responsável pela nomeação da Comissão emitir o Alerta de 
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SMS.

O Alerta de SMS deve ser enviado para a gerência do nível hierárquico 

imediatamente superior ao da unidade organizacional onde ocorreu o evento, para 

o SMS do E&P-CORP e para o SMS Corporativo (Gerência de Segurança).

Devem ser emitidos alertas de SMS para a UO-ES nas seguintes situações:

No caso de acidente de Classe 3.�

Compete ao Gerente responsável pelo local da ocorrência do acidente emitir o 

Alerta de SMS.

Neste caso o Alerta de SMS deve ser enviado para a gerência de SMS da UO-ES 

que ficará responsavel por encaminhar o mesmo para as gerências da UO-ES 

através de DIP.

O alerta de SMS deve ser emitido conforme modelo do Anexo E, contendo as 

seguintes informações: descrição do evento, a (s) causa (s) imediata (s), a (s) 

causa (s) básica (s), principais recomendações, sendo recomendada à inclusão de 

fotos ilustrativas do evento.

O Alerta deve ser conciso e limitado a uma única folha, escrita somente em um dos 

lados, e não deve conter identificação do local onde ocorreu o evento, nem o nome 

das pessoas envolvidas.

                                                                 Tabela 5 

                                    Alerta preliminar de SMS e alerta de SMS

ALERTA PRELIMINAR DE SMS ALERTA DE SMS

   divulgar informações �

preliminares sobre a ocorrência 

  divulgar informações �

extraídas do relatório de 

análise de anomalia de classes 

2, 3 ou 4.
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Objetivos

de uma anomalia de classes 2, 3 

ou 4;

 alertar as Unidades �

Organizacionais com processo 

semelhante para a tomada de 

ações preventivas.

 informar às Unidades �

Organizacionais com 

processos semelhantes sobre 

as causas da anomalia de 

classes 2, 3 ou 4 para 

desdobramento em ações de 

bloqueio locais.

Prazo para 

emissão em 

acidentes fatais

24 horas após o atendimento do 

item 9 deste padrão.

Prazo para 

emissão em 

outras 

anomalias 

Até 72 horas após a ocorrência 

da anomalia.

Até 30 dias após a assinatura 

do relatório da comissão de 

investigação da anomalia.

Abrangência da 

divulgação

Todas as Unidades 

Organizacionais com processo 

semelhante.

Desdobramento 

em ações
Sem monitoramento.

Monitoramento do plano de 

ação através do SIGA.

Aprovação

Aprovação pelo Gerente Geral 

ou gerência similar da Unidade 

Organizacional.

Modelo Anexo E. Anexo F.

Responsabilida

de pela 

Emissão

Elaboração conjunta entre o SMS 

das Áreas de Negócio/ Áreas de 

Serviço/  Subsidiárias/ 

Controladas e o SMS da Unidade 

Organizacional.

Elaboração conjunta entre o 

SMS/SG, SMS das Áreas de 

Negócio/ Áreas de Serviço/  

Subsidiárias/ Controladas e 

SMS da Unidade 

Organizacional para acidentes 

fatais e classe 4.

Elaboração pelo SMS da 

Unidade Organizacional para 
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outras anomalias.

                        

15 ANÁLISE DE ABRANGÊNCIA

É obrigatória a análise de abrangência após o recebimento de informações dos 

resultados dos Relatórios Finais de Investigação de Acidentes e Doenças 

Ocupacionais para os casos cuja gravidade sejam enquadradas como Classe 4.

A análise de abrangência deve seguir o fluxograma descrito no ANEXO L - 

Fluxograma de Abrangência de Acidente Fatal.

Os Gerentes e os Gerentes Setoriais devem promover uma análise de abrangência 

do acidente, devendo considerar as causas básicas e os possíveis fatores 

contribuintes, além das causas imediatas, visando detectar a possibilidade de 

ocorrência similar em sua área de responsabilidade e definir ações preventivas. 

Neste processo devem ser envolvidos representantes das diversas atividades 

existentes na Unidade, tais como: operação, manutenção, SMS, contratação e 

projeto (análise multidisciplinar). Esta análise de abrangência deve ser registrada no 

formulário do Anexo K - Formulário para Análise de Abrangência e Ações de 

Bloqueio para Acidentes Graves e Fatais.

A consolidação das análises de abrangência de cada Ativo será feito pela sua 

gerência setorial de SMS e enviada a UO-ES/SMS no prazo de até 30 dias após o 

envio do DIP solicitando a análise de abrangência.

Caso seja necessária a implementação de ações de bloqueio decorrentes da 

análise de abrangência, estas serão registradas no sistema CPA para 

acompanhamento das mesmas. O SMS da UO-ES será responsável por registrar 

estas ações no sistema.

16 ANEXOS

ANEXO A - GUIA PARA DETERMINAÇÃO DAS CAUSAS:
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ANEXO B  - GUIA PARA DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE GESTÃO DE 

SMS QUE PRECISAM SER MELHORADOS:

 

ANEXO C - ITENS MÍNIMOS DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE 

ANOMALIAS DE SMS CLASSE 1 

ANEXO D - ITENS MÍNIMOS DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DAS 

ANOMALIAS DE SMS CLASSES 2, 3 E 4

ANEXO E - ALERTA PRELIMINAR DE SMS:

ANEXO F - ALERTA DE SMS:

ANEXO G - ITENS MÍNIMOS DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE 

FATAL:
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ANEXO H - FICHA PARA CALCULO DE CUSTO DE ACIDENTES E INCIDENTES:

ANEXO I - GUIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES COM IMPACTO NO 

MEIO AMBIENTE - ÁGUA:

ANEXO J - GUIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES COM IMPACTO NO 

MEIO AMBIENTE - SOLO:

ANEXO K  - FORMULÁRIO PARA ANALISE DE ABRANGÊNCIA E AÇÕES DE 

BLOQUEIO PARA ACIDENTES GRAVES E FATAIS:

ANEXO L  - Fluxograma de Abrangência de Acidente Fatal:
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ANEXO M - QUADRO DE DIAS A DEBITAR

ANEXO N - MODELO DE DIP PARA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

ANEXO O - GUIA PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS
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SUMÁRIO DE REVISÕES
0 22/10/2004 Emissão Original

REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
F 26/06/2009 [18/11/2010 09:07:33] - O administrador SINPEP, Aldineide Edite da 

Silva - PrestServ, executou a ação "Substituir Gestor" a qual alterou 
o órgão gestor do padrão de UN-ES/SMS para UN-ES/SMS/SEG.

[8/11/2010 15:11:24] - O administrador SINPEP, Aldineide Edite da 
Silva - PrestServ, executou a ação "Trocar Nível e Renumerar Todos" 
a qual alterou o código do padrão PG-2E6-00092-F para 
PG-3E6-00232-F, INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ANOMALIAS DE 
SMS.

Solicito revisão deste padrão para incluir fluxograma para Analise de 
Abrangência de Acidentes Fatais e Ontologia para classificação das 
causas basicas.

E 08/12/2008 Adequar o mesmo ao padrão do SMS-Corporativo  PP-0V3-00031 - 
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE ANOMALIA DE SMS

D 17/09/2007 Alinhamento com PP-0V3-00001-0, item 06, tabela 1 e item 07 
tabela 2, dentre outros 

C 22/06/2007 Devido a necessidade de registro inicial de dados estatísticos, sugiro 
indicar necessidade apresentação da caracterização do acidente com 
lesão (típico com ou sem afastamento, trajeto com ou sem 
afastamento) neste padrão (8.1.2 REGISTRO INICIAL),  para 
empresas contratadas pois o anexo contratual III ainda determina 
que a contratada apresente o Relatório de Acidente com Lesão- RAL 
(Anexo B) em 3 dias úteis, diferentemente do padrão que determina 
outro modelo de relatório e dá um prazo de 15 dias úteis.
O objetivo seria eliminar do anexo contratual este requisito que está 
sendo redundante e ou conflitante.

B 17/01/2007 Atualizar inclusão dos acidentes fatais e novas gerências.
A 01/12/2005 Alterar as competências relacionadas na Tabela 1 e 2 relacionadas a 

responsabilidade pela condução das análises de acidentes em função 
dos resultados atuais alcançados nos indicadores de SMS, 
especialmente o IMA.
Alterar os critérios para classificação de Acidentes com impacto ao 
meio ambiente, incluindo os anexos ANEXO F – GUIA PARA 
CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES COM IMPACTO NO MEIO AMBIENTE 
- SOLO e ANEXO G – GUIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES  
COM IMPACTO NO MEIO AMBIENTE - ÁGUA, adequando ao Padrão 
Coporativo PB-PP-03-00001.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

 UO-ES, UO-ES/APMG-ES, UO-ES/APMG-ES/ISUP, UO-ES/APMG-ES/MI, UO-ES/APMG-ES/OP-UTGSUL, 
UO-ES/APMG-ES/OP-PC, UO-ES/APMG-ES/PDC, UO-ES/ATP-GLF, UO-ES/ATP-GLF/EE, UO-ES/ATP-GLF/IP, 
UO-ES/ATP-GLF/ISUP, UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER, UO-ES/ATP-GLF/OP-GLF, UO-ES/ATP-GLF/PDCP, 
UO-ES/ATP-GLF/RES, UO-ES/ATP-JUB-CHT, UO-ES/ATP-JUB-CHT/EE, UO-ES/ATP-JUB-CHT/IP, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/ISUP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-34, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-57, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/PDCP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/RES, UO-ES/ATP-JUB-CHT/SMS, UO-ES/ATP-NC, 
UO-ES/ATP-NC/CFA, UO-ES/ATP-NC/IP, UO-ES/ATP-NC/ISUP, UO-ES/ATP-NC/MI, UO-ES/ATP-NC/OP-FAL, 
UO-ES/ATP-NC/OP-N, UO-ES/ATP-NC/OP-S, UO-ES/ATP-NC/PDCP, UO-ES/ATP-NC/RES, 
UO-ES/ATP-NC/SMS, UO-ES/CIPA, UO-ES/CSI, UO-ES/ENGP, UO-ES/ENGP/CER, UO-ES/ENGP/EE, 
UO-ES/ENGP/EISA, UO-ES/ENGP/EMI, UO-ES/ENGP/EMTBM, UO-ES/ENGP/EP, UO-ES/ENGP/SPPO, 
UO-ES/EXP, UO-ES/EXP/AAG, UO-ES/EXP/ABIG, UO-ES/EXP/PCE, UO-ES/EXP/PS, UO-ES/EXP/SE, 
UO-ES/EXP/SMS, UO-ES/PG, UO-ES/PG/PLC, UO-ES/PG/CPGP, UO-ES/PG/SGO, UO-ES/RH, 
UO-ES/SMS/SEG/CSAD, UO-ES/RH/AO, UO-ES/RH/ARH, UO-ES/RH/DRH, UO-ES/SMS/SEG, 
UO-ES/SMS/SEG/CLA, UO-ES/SOP, UO-ES/SOP/CNTR, UO-ES/SOP/OM, UO-ES/SOP/SG, UO-ES/SOP/SUP
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Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

IMPRESSA

DESTINATÁRIOS

Pessoas Pendentes com a Declaração: Pessoas que declararam:

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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UO-ES 

Código: PP-3E6-00486-I
 CORPORATIVO Existe Revisão em Andamento  

GESTÃO DE MUDANÇAS NA UO-ES
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/SMS

  Órgão gestor: UO-ES/SMS/SEG

Data de Aprovação: 20/08/2010

Assinatura: Jose Luz de Almeida

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

 1. OBJETIVO

Estabelecer responsabilidades e metodologia para o Gerenciamento de Mudanças 
de modo a assegurar que os riscos potenciais associados a uma mudança sejam 
identificados e controlados nas instalações sob a responsabilidade da UO-ES.

2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
 
 Padrão de aplicação e abrangência no ambito da UO-ES.

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
 
 N-2162 - Permissão para Trabalho 

N-1710 - Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia 
N-2064 - Emissão e Revisão de Documentos de Projeto  
PG-0V3-00003 - Gestão de SMS – Diretriz 3 – Avaliação e Gestão de Risco 
PG-0V3-00006 - Gestão de SMS – Diretriz 6 – Gestão de Mudança 
PG-0V3-00008 - Gestão de SMS – Diretriz 8 – Gestão de Capacitação, Educação e 
Conscientização 
PG-1E1-00144 - Padrão Gerenciamento de Mudanças no E&P 
PP-1EP-00067 - Gerenciamento de Mudanças na Engenharia de Poço do E&P 
PP-3E6-00477 - Avaliação e Gestão de Riscos 

PP-1E1- 00210 - MS - Permissão para Trabalho 
PP-3E6-00437 - Identificação de Necessidades de Treinamento e Desenvolvimento 

PP-1EP-00080 - Diretrizes para a Determinação de Equipamentos Críticos e 
estratégia de Manutenção no E&P 
PG-3E6-00253 - Manual do Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde da UO-ES 
PP-3E6-00455 - Treinamento no Local de Trabalho - TLT 
PP-3E6-00448 - AFT - Captação e Alocação de Pessoas 
PG-3E6-00244 - Glossário SMS 
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4.  DEFINIÇÕES
 
 
Equipamento Crítico

Equipamento Crítico - Equipamentos classificados com Grau de Importância III - 
ALTO (vermelho - de acordo com a Tabela 2)

Grau de Importância  – É a classificação dos equipamentos, considerando-se os 
atributos de riscos à segurança ao meio ambiente, saúde das pessoas e à 
continuidade operacional dos Sistemas nos quais os equipamentos estão contidos. 
É obtido através da análise dos Impactos de Falha na Matriz de Potencial de 
Conseqüências e é definido em três níveis, conforme Tabela 1 abaixo:

III Grau de Importância ALTO (Crítico).

II Grau de Importância MÉDIO (Essencial ao Negócio e N ão Crítico).

I Grau de Importância BAIXO (Não Crítico).

Tabela 1 - Grau de Importância.

Matriz de Potencial de Conseqüências  - Método prático para estabelecer o Grau 
de Importância de Equipamentos nas Unidades Produtivas do E&P, conforme 
Tabela 2.
Entrar na coluna correspondente ao Impacto de Falha do Sistema na Unidade 

Produtiva;
Entrar na linha correspondente ao Impacto de Falha do Equipamento contido no 

Sistema considerado acima;
Encontrar na interseção (linha x coluna), o campo na Matriz cuja cor e o numero em 

algarismos romanos indicam o Grau de Importância do Equipamento em análise;
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1 2 ou 3 4 5 6

A falha do Sistema
NÃO CAUSA 

IMPACTOS no meio 
ambiente, pessoas, 

qualidade do 
produto ou 
produção.

A falha do Sistema 
causa PERDA 
PARCIAL da 
produção.

A falha do Sistema 
AFETA QUALIDADE 

do produto ou 
atendimento ao 

cliente.

A falha do Sistema 
provoca PARADA 

TOTAL da produção.

A falha do Sistema 
PROVOCA 

AGRESSÃO ao meio 
ambiente ou risco a 

pessoas.

6

A falha do 
Equipamento AFETA a 

SMS
(Ex.: Damper Corta-

Fogo).

Não
Aplicável III III III III

5

A falha do 
Equipamento provoca

PARADA TOTAL
 do Sistema.

Não
Aplicável II III III III

4

A falha do 
Equipamento AFETA 
qualidade do produto 
ou atendimento ao 

cliente.

I II II III III

3

A falha do 
Equipamento causa 
PERDA PARCIAL do 

resultado do Sistema. 
NÃO HÁ 

EQUIPAMENTO 
RESERVA.

I II II II III

2

A falha do 
Equipamento causa 
PERDA PARCIAL do 

resultado do Sistema.
HÁ EQUIPAMENTO 

RESERVA.

I I I II II

1

A falha do 
Equipamento
NÃO CAUSA

impactos no resultado 
do Sistema.

I I I I I

Matriz de Potencial de 
Consequências

Im
pa

ct
o 

de
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al
ha
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o 

E
qu
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am

en
to

 (
T

ag
 A

m
pl

o 
3 

ou
 R

es
tr

ito
)

no
 S

is
te

m
a 

co
ns

id
er

ad
o.

Impacto de Falha do Sistema na Unidade Produtiva.

Tabela 2 - Matriz de Potencial de Conseqüências.



_____________________________________________________________________________________________
PP-3E6-00486-I - Cópia Não-Controlada Propriedade da PETROBRAS Página: 4

FAM - Formulário de Análise de Mudança.

FAMS - Formulário de Análise de Mudança Sutil.

FAPP - Formulário de Análise de Pré-Partida.

GIM - Guia de Identificação de Mudanças.

Mudança - Qualquer alteração permanente ou temporária em relação a uma 
situação existente em uma instalação, atividade ou operação, durante todo o seu 
ciclo de vida, que modifique os riscos existentes ou altere a confiabilidade de 
sistemas.  A mudança pode ser classificada em: mudança na instalação, mudança 
na tecnologia e mudança na força de trabalho.

Mudança na Força de Trabalho- Mudança advinda de: admissão, transferência, 
substituição temporária ou permanente, redução ou aumento de contingente, 
promoção com mudança de função ou retorno às atividades após afastamento, que 
possa caracterizar alteração no risco, ou no modo de operação, ou na forma de 
intervenção no processo, inclusive em emergências.  A mudança na força de 
trabalho também é chamada de Mudança de Pessoas .    

Mudança na Instalação - Mudança ou inclusão de itens nas instalações, 
edificações, layout ou arranjo da instalação, sistemas, equipamentos e 
componentes, durante todo o seu ciclo de vida, sem a modificação da tecnologia.

Mudança Sutil - Qualquer alteração permanente ou temporária em relação a uma 
referência previamente estabelecida que se possa fazer com pouco recurso, 
normalmente sem projeto, que aparentemente não impacta os processos, mas que 
na realidade pode resultar em riscos ao sistema e gerar uma anomalia.   

Mudança na Tecnologia - Mudança nas características de insumos e produtos, 
inclusive resíduos, de um processo e/ou nas condições na qual o processo é 
desenvolvido, incluindo dados básicos de processo,  equipamentos e software.

SIGM – Sistema Integrado de Gerenciamento de Mudanças

Substituição de mesma natureza (não é mudança) - É uma intervenção em um 
sistema ou instalação em equipamentos, softwares, materiais e insumos que não 
alteram os padrões originais de projeto e os limites de operação do processo, ou 
intervenção na força de trabalho que não adicionem riscos ao sistema.

As demais definições aplicáveis a este padrão encontram-se no Glossário de SMS 
(Padrão PG-3E6-00244)

5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

 Conforme Anexo G – Matriz de Responsabilidade do SIGM
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6.  DESCRIÇÃO

 
6.1 MUDANÇA DE TECNOLOGIA / INSTALAÇÃO
O processo de Gestão de Mudanças de Tecnologia e Instalação deve incluir as 
etapas descritas no Anexo A - Fluxograma do Processo de Gerenciamento de 
Mudanças de Tecnologia e Instalação.
No caso de dúvida na caracterização da mudança, consultar o Anexo F  - Exemplos 
para caracterização de Mudanças.

6.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA
Quando houver necessidade de alteração em situação existente em uma 
instalação, atividade ou operação. Para isto, deve ser preenchida a GIM - Guia de 
Identificação de Mudanças (Anexo B) , apresentada no sistema SIGM.

A mudança será caracterizada se houver pelo menos uma resposta afirmativa às 
perguntas contidas na GIM.

NOTA 1: O comissionamento parcial ou a operação parcial de uma instalação deve 
ser tratado sob a lógica do processo de gestão de mudanças.   Deverá ser 
preenchida a GIM e, caso seja caracterizada mudança, deverá ser dado 
seguimento ao processo de gestão de mudança. 

6.1.2 ANÁLISE DA MUDANÇA
Os impactos e os riscos em SMS oriundos da mudança devem ser avaliados.  Esta 
avaliação será efetuada por meio do preenchimento do FAM - Formulário de 
Análise de Mudança (Anexo C) apresentado no sistema SIGM. Nesta etapa, são 
identificadas as ações mínimas a serem executadas para que as mudanças sejam 
implementadas de maneira segura.

6.1.2.1 Para preenchimento do FAM deve ser constituída uma equipe 
multidisciplinar  com no mínimo 3 (três) pessoas, sendo:
- 1 membro o coordenador nomeado pelo gerente setorial responsável;
- 1 membro seja preferencialmente uma pessoa treinada em análise de risco e; 
- 1 membro seja preferencialmente um profissional de SMS.

NOTA 2: Na definição da composição da equipe multidisciplinar, conforme as 
características da mudança, será avaliada a necessidade de participação de 
especialistas capacitados para a análise da mudança.  A qualificação do 
especialista será feita em função dos requisitos de capacitação profissional do 
cargo indicados no processo seletivo de empregados Petrobras e complementados 
pelos cursos de formação, conforme padrão PP-3E6-00448 - AFT - Captação e 
Alocação de Pessoas (RH/ARH); a qualificação de especialistas contratados será 
feita em função dos requisitos de capacitação profissional presente no contrato de 
prestação de serviço.      
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6.1.2.2 A avaliação e a gestão de riscos  envolvidos em uma mudança devem ser 
tratados conforme orientações estabelecidas no padrão PP-3E6-00477 - Gestão e 
Avaliação de Riscos.    Devem ser avaliados os riscos de execução dos serviços 
para a implantação da mudança e também os riscos potenciais da mudança.   

NOTA 3: As mudanças de tecnologia e de instalação,  assim como as mudanças 
sutis,  potencialmente invalidam avaliações de riscos anteriores,  pois podem alterar 
qualitativa e/ou quantitativamente os perigos e riscos.   Portanto, devem ser 
realizadas novas avaliações de risco para cobrir os cenários e situações alteradas 
pela mudança.  

6.1.2.2.1 Em relação a análise de risco ,  deve ser seguida a seguinte orientação:
 - o documento de análise de risco deve ser anexado ao FAM da respectiva 
mudança;  
- uma cópia física ou eletrônica do documento de análise de risco deve ser 
codificada, conforme orientações da Norma Petrobras N-1710 (Codificação de 
Documentos Técnicos de Engenharia) e encaminhada à área de Informação e 
Documentação Técnica da Petrobras em Vitória (TI/TI-E&P/TIDT-ES) para 
arquivamento no sistema SINDOTEC;
- as recomendações de ações impeditivas e não impeditivas, indicadas na análise 
de risco, assim como o(s) plano(s) de ação elaborado para atendimento à essas 
recomendações, devem ser registrados no sistema SMSNet.     

6.1.2.3 O processo de Gestão de mudanças não dispensa a utilização da 
Permissão para Trabalho (PT),  conforme padrão PP-1E1-00210 - MS - Permissão 
para Trabalho.

6.1.3 Todas as comunicações  emitidas informando a mudança e todos os 
treinamentos/capacitação  aplicados, conforme necessidades identificadas na 
análise da mudança, devem ser devidamente registrados.

6.1.4 Análise de Pré-Partida da Mudança -  Caso a equipe multidiciplinar de 
análise da mudança tenha identificado a necessidade de ações de pré-partida, deve 
ser utilizado o FAPP - Formulário de Análise  Pré-Partida  (Anexo D)  apresentado 
no SIGM.

6.1.5 As mudanças temporárias  devem ter seus prazos de restituição a condição 
normal controlados.  Em caso de necessidade de postergação de prazo, as 
justificativas devem ser registradas no FAM. Se ocorrer estabelecimento de novo 
prazo, deve ser feita reavaliação dos riscos e obtida aprovação do gerente 
responsável pela aprovação inicial.

6.1.6 No caso de mudanças submetidas e não aprovadas  total ou parcialmente 
por órgãos externos (IBAMA, ANP, Classificadora, etc) compete à gerência 
responsável pelo local onde será realizado o serviço definir a reanálise do processo 
de mudança, determinando revisão da GIM e FAM pertinentes.

6.1.7 Caso, no processo de análise da mudança, seja identificado que a mesma 
acarretará em alterações nos processos e instalações de outras at ividades  os 
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representantes destas devem participar da análise da mudança e, a partir das 
informações obtidas, contemplá-las em seus projetos ou, se for o caso, gerenciar as 
mudanças necessárias em seus processos.

6.1.8 Treinamento  – durante a aplicação do processo de Gerenciamento de 
Mudanças, o Gerente Setorial ou responsável designado por ele deve identificar os 
empregados cujas atividades serão alteradas em conseqüência da mudança 
efetuada,  providenciando seu treinamento e capacitação, para que operem o 
sistema com segurança na nova situação.

6.1.9 Tendo em vista que boa parte das atividades operacionais são realizadas por 
meio da contratação de equipamentos, embarcações e serviços , existe a 
possibilidade de mudanças nas instalações, na tecnologia, na força de trabalho ou 
no escopo dos serviços das empresas contratadas. Nestes casos, cabe as 
gerências da UO-ES exercer influência em suas contratadas, garantindo 
contratualmente que as mesmas gerenciem seu processo de mudanças e que 
evidenciem a etapa de identificação de impactos e de riscos relacionados.

NOTA 4: No caso específico de serviços de engenharia de poço da UO-ES serão 
seguidas as orientações do padrão PP-1EP-00067 - Gerenciamento de Mudanças 
na Engenharia de Poço do E&P.

6.1.10 No caso específico das unidades marítimas flutuante s, com objetivo de 
verificar impactos na conformidade legal e na classificação da unidade, para cada 
projeto / execução de modificações na unidade flutuante além do preenchimento da 
GIM e do FAM no sistema SIGM também deve ser considerado os impactos na 
classificação da unidade, utilizando o sistema GFIC (Gerenciamento da Folha de 
Impacto à Certificação).

6.1.11 As responsabilidades atribuídas a cada função estão descritas na Matriz de 
Responsabilidades do Processo de Gestão de Mudanças no Sistema SIGM, contida 
no Anexo G  deste padrão.

6.2 MUDANÇA SUTIL
6.2 Quando no GIM NÃO HOUVER marcação na coluna "SIM" em nenhum dos 
itens e o Gerente considerar necessária a realização de uma análise, esta deverá 
ser considerada mudança sutil.

6.2.1 A classificação de uma mudança como Mudança S util e sua respectiva 
aprovação são responsabilidade do Gerente Setorial.  

 Alguns exemplos de mudanças sutis são: a mudança de posição de biombos ou 
divisórias, a colocação de armários no corredor do prédio administrativo.   

6.2.2 A mudança definida como mudança sutil, mesmo que temporária, deve ser 
registrada e acompanhada no FAMS - Formulário de Análise de Mudanças Sutis 
(Anexo E) .

6.2.3 Para a mudança sutil deve ser aplicado o proc edimento abaixo:



_____________________________________________________________________________________________
PP-3E6-00486-I - Cópia Não-Controlada Propriedade da PETROBRAS Página: 8

a) Identificar se o serviço é apenas uma mudança sutil na instalação, através do 
preenchimento da GIM.  A mudança será considerada como mudança sutil de 
instalação se NÃO HOUVER marcação na coluna "SIM" para nenhum dos itens 
contidos na GIM e o Gerente solicitar análise;
b) Encaminhar a GIM à autorização do Gerente Setorial responsável pela instalação 
onde será realizado o serviço;
c) O Gerente decidirá se autoriza a realização do serviço ( encerrando o processo 
de Gestão de Mudanças no SIGM) ou solicita a emissão do FAMS.
d)  Emitir o Formulário de Análise de Mudanças Sutis (FAMS), contido no Anexo E  
deste padrão, observando as orientações de preenchimento dos campos iniciais; 
e)  Encaminhar o formulário FAMS à autorização do Gerente Setorial responsável 
pela instalação onde será realizado o serviço;
f)  Formar equipe de análise da mudança;
g)  Avaliar os riscos e impactos da mudança sutil;
h)  Preencher integralmente o Formulário de Análise de Mudanças Sutis (FAMS), 
contido no Anexo E  deste padrão, observando suas orientações de preenchimento;   

i)  Obter a aprovação oficial do Gerente Setorial no FAMS (colhendo a assinatura de 
aprovação no campo correspondente).  No caso de plataforma,  o GEPLAT é o 
responsável pela aprovação oficial da mudança sutil; 
j)  Executar as ações indicadas na análise de mudança sutil do FAMS; 
l)  Providenciar a elaboração e/ou atualização de toda a documentação associada a 
mudança sutil;
m)  Comunicar a mudança sutil à força de trabalho identificada na análise da 
mudança;
n)  Treinar a força de trabalho identificada na análise da mudança;
o)  Verificar a implementação das ações recomendadas no FAMS para a mudança 
sutil;
p)  Realizar a mudança sutil;  
q)  Encerrrar a mudança sutil no FAMS;
r)  Arquivar o formulário FAMS em arquivo físico com indexação e prazo 
determinados na tabela de registros do item 8.1
s) Encerrar o GIM no SIGM;    

6.3 MUDANÇA NA FORÇA DE TRABALHO
As mudanças na Força de Trabalho da UO-ES devem seguir as etapas 
relacionadas abaixo, de forma garantir níveis mínimos de experiência, 
conhecimento e aptidão da força de trabalho, necessários para atender aos 
requisitos de SMS das atividades e operações desenvolvidas, além de atender os 
requisitos das habilidades e conhecimentos específicos para cada função existente, 
de acordo com matriz de capacitação.   
 

6.3.1 – IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA NA FORÇA DE TRABAL HO
6.3.1 A mudança na força de trabalho pode ter as seguintes situações: 
empregado/contratado novo (admissão); transferido com origem de outra unidade 
ou outra gerência; reclassificado por processo seletivo; mudança de função na 
mesma gerência ou gerência diferentes e outros.
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6.3.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO

6.3.2.1 - Os Gerentes deverão identificar as necessidades de treinamento dos 
membros de sua equipe baseados na Matriz de Atendimento a Requisitos Legais e 
Diretrizes de SMS - Anexo D do Manual de Gestão de SMS.

6.3.2.2 - Nas admissões, reclassificações, readaptações e retorno de licenças 
médicas superiores a 30 dias de empregados Petrobras é imprescindível a 
participação e posicionamento formal da área médica, atestando a aptidão 
ocupacional do empregado através da emissão do ASO (Atestado de Saúde 
Ocupacional);

6.3.2.3 - Nas admissões e transferências de entrada de pessoal (internas ou 
externas) em instalações operacionais terrestres ou marítimas, é obrigatória a 
aplicação da Palestra de 1º acesso específica para a área onde o empregado irá 
atuar.
Cabe ao Gerente Setorial (da área onde o empregado irá atuar) ou pessoa por ele 
designada, a elaboração do conteúdo final e roteiro da Palestra de 1º acesso.

6.3.2.4 - O treinamento específico do empregado nos padrões operacionais das 
atividades que desempenhará deve ser registrado no SINPEP e a capacitação dos 
empregados para o exercício do seu cargo/função deve ser planejada através de 
identificação de necessidade no sistema SIG T&D.

6.3.2.5 - Na recepção de novos integrantes à força de trabalho contratada em áreas 
operacionais terrestres ou marítimas, é obrigatória a aplicação da Palestra de 1º 
acesso específica para as instalações e áreas onde o contratado irá atuar.
  

6.3.3 – REGISTRO DE MUDANÇA NA FORÇA DE TRABALHO
6.3.3.1 Cabe ao gerente (da área operacional onde o profissional irá atuar), ou 
pessoa por ele designada como responsável direto pelo empregado/contratado 
(Gerente Interino/ Coordenador/ Supervisor) a aplicação da palestra de 1º acesso e 
treinamento nos padrões operacionais prévia ao início das atividades do 
profissional, assim como o registro de sua aplicação em Lista de Presença e o 
registro de mudança na força de trabalho no sistema SIGM.

O Anexo I  apresenta o formulário de mudança na força de trabalho a ser 
preenchido no sistema SIGM.

6.3.3.2 No Sistema SIGM as responsabilidades estão definidas conforme a função 
designada na tabela de cadastro de autorizados do sistema.  As responsabilidades 
atribuídas a cada função estão descritas na Matriz de Responsabilidades do 
Processo de Gestão de Mudanças no Sistema SIGM, contida no Anexo G  deste 
padrão. 
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7.  REGISTROS

 

Registro Origem Classificação Local de 
Arquivamento

Retenção Descarte

Guia
de Identificação
de Mudança – 

GIM

PP-3E6-00486- Gestão de
Mudanças na UO-ES

Corporativa * Sistema SIGM - 
Lotus Notes

Mínimo de 10 anos 
(contados a partir 

da data de 
encerramento da 

mudança)

Exclusão do
arquivo

Formulário de 
Análise de 

Mudança –FAM

PP-3E6-00486- Gestão de
Mudanças na UO-ES Corporativa

* Sistema SIGM 
- Lotus Notes

Mínimo de 10 anos 
(contados a partir 

da data de 
encerramento da 

mudança)

Exclusão do
arquivo

Formulário de 
Análise de 

Pré-Partida –
FAPP

PP-3E6-00486- Gestão de
Mudanças na UO-ES

Corporativa * Sistema SIGM - 
Lotus Notes

Mínimo de 10 anos 
(contados a partir 

da data de 
encerramento da 

mudança)

Exclusão do
arquivo

Formulário de 
Análise de 

Mudança Sutil –
FAMS

PP-3E6-00486- Gestão de
Mudanças na UO-ES Corporativa

* Em meio físico 
(eletrônico/ papel) 

na gerência  

Mínimo de 10 anos 
(contados a partir 

da data de 
encerramento da 

mudança)

Picotagem para
reciclagem ou
Exclusão do

arquivo

Registro de 
Mudança na 

Força de 
Trabalho

PP-3E6-00486- Gestão de
Mudanças na UO-ES Corporativa

* Sistema SIGM - 
Lotus Notes

Mínimo de 10 anos 
(contados a partir 

da data de 
encerramento da 

mudança)

Exclusão do
arquivo

 8.  ANEXOS

 
8 ANEXOS
Anexo A  – Fluxograma de Mudanças de Tecnologia e Instalação .

Anexo B  – GIM - Guia para Identificação de Mudanças (*)

Anexo C  –  FAM - Formulário de Análise de Mudanças (*)

Anexo D – FAPP - Formulário de Análise de Pré-parti da(*)
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Anexo E  – FAMS - Formulário de Análise de Mudanças Sutis

Anexo F  – Exemplos para caracterização de mudanças

Anexo G  – Matriz de Responsabilidade do SIGM

Anexo H – Formulário de Mudança na Força de Trabalh o (*)

(*)  Estes anexos devem ser utilizados apenas em instalações sem disponibilidade 
de sistema informatizado – SIGM;  neste caso, os formulários preenchidos devem 
ser mantidos em arquivos físicos. Na instalação marítima/terrestre em que o 
sistema SIGM estiver implantado,  é obrigatório o registro de mudança diretamente 
neste sistema (seja esta mudança na tecnologia ou na instalação ou na força de 
trabalho).
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SUMÁRIO DE REVISÕES
0 30/09/2002 Emissão Original

REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
I 20/08/2010 [18/11/2010 09:31:27] - O administrador SINPEP, Aldineide Edite da 

Silva - PrestServ, executou a ação "Substituir Aprovador" a qual 
alterou o órgão aprovador do padrão de UN-ES/SMS para 
UN-ES/SMS.

[10/11/2010 13:46:27] - O administrador SINPEP, Aldineide Edite da 
Silva - PrestServ, executou a ação "Trocar Nível e Renumerar Todos" 
a qual alterou o código do padrão PP-2E6-00132-I para 
PP-3E6-00486-I, GESTÃO DE MUDANÇAS NA UO-ES.

Solicitação(ões) de Revisão Aprovada:

Sugestão: 
PE-2E6-00272-H Anexo F indica que a duração da ambientação 
operacional é de 24h, conflitando com o Manual de Gestão de SMS 
PG-2E6-00006-N item 5.4. Anexo D - Matriz de Treinamento que 
indica que o treinamento tem duração de 8h.
Sugiro excluir o anexo F do padrão e inserir o conteúdo programático  
do anexo F no SIG T&D para eliminar a duplicidade de informações e 
ainda definir a duração do treinamento (24 ou 8h).

H 04/12/2008 - Revisão da formatação do padrão
G 28/06/2007 Composição de equipe multidisciplinar e postos de trabalho.
F 18/06/2007 Sugestão de Caruso (E&P-ENGP) de transformar o padrão atual em 

PP (Padrão de Processo) e alterar itens conflitantes com o Padrão 
Corporativo de Gestão de Mudanças).
Em março de 2007 revisão geral do conteúdo e inclusão de Mudança 
na Força de Trabalho, Mudança Sutil, anexos com fluxos do processo 
e conteúdo mínimo da ambientação.

E 01/06/2006 Mudança do órgão gestor.
Inclusão no item 2 - Documentos complementares - de referência ao 
padrão E&P-PP - 01F- 00004 - Gerenciamento   de Mudanças na 
Engenharia de Poço do  E&P, itens 2.4, 2.5, 2.6 e anexo I.
Atualizada a lista de gerências da UN-ES que estava defasada.
Inclusão de referência ao GFIC (Gerenciamento de Ficha de Impacto 
de Classificação).

D 28/04/2005 Inclusão de gestão de mudança de pessoas
C 10/10/2003 Inclusão de gerencias
B 02/10/2003 atualização do padrão
A 07/04/2003 Revisão para atualização e treinamento do pessoal de campo

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

 UO-ES, UO-ES/APMG-ES, UO-ES/APMG-ES/ISUP, UO-ES/APMG-ES/MI, UO-ES/APMG-ES/OP-PC, 
UO-ES/APMG-ES/OP-UTGSUL, UO-ES/APMG-ES/PDC, UO-ES/APMG-ES/SEG, UO-ES/ATP-GLF, 
UO-ES/ATP-GLF/EE, UO-ES/ATP-GLF/IP, UO-ES/ATP-GLF/ISUP, UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER, 
UO-ES/ATP-GLF/OP-GLF, UO-ES/ATP-GLF/PDCP, UO-ES/ATP-GLF/RES, UO-ES/ATP-JUB-CHT, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/EE, UO-ES/ATP-JUB-CHT/IP, UO-ES/ATP-JUB-CHT/ISUP, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-34, UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-P-57, UO-ES/ATP-JUB-CHT/PDCP, 
UO-ES/ATP-JUB-CHT/RES, UO-ES/ATP-NC, UO-ES/ATP-NC/CFA, UO-ES/ATP-NC/IP, UO-ES/ATP-NC/ISUP, 
UO-ES/ATP-NC/MI, UO-ES/ATP-NC/OP-FAL, UO-ES/ATP-NC/OP-N, UO-ES/ATP-NC/OP-S, 
UO-ES/ATP-NC/PDCP, UO-ES/ATP-NC/RES, UO-ES/ATP-NC/SEG, UO-ES/CIPA, UO-ES/CSI, UO-ES/ENGP, 
UO-ES/ENGP/CER, UO-ES/ENGP/EE, UO-ES/ENGP/EISA, UO-ES/ENGP/EMI, UO-ES/ENGP/EMTBM, 
UO-ES/ENGP/EP, UO-ES/EXP, UO-ES/EXP/AAG, UO-ES/EXP/ABIG, UO-ES/EXP/PCE, UO-ES/EXP/PS, 
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UO-ES/EXP/SE, UO-ES/PG, UO-ES/PG/CPGP, UO-ES/PG/PLC, UO-ES/PG/SGO, UO-ES/RH, UO-ES/RH/AO, 
UO-ES/RH/ARH, UO-ES/RH/DRH, UO-ES/SMS, UO-ES/SMS/CSAD, UO-ES/SMS/SEG, 
UO-ES/SMS/SEG/CSEG-JUB-CHT-GLF-EXP, UO-ES/SOP, UO-ES/SOP/OM, UO-ES/SOP/SG

Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão

IMPRESSA

DESTINATÁRIOS
01 - Sala de Elétrica (UN-ES/ATP-NC/MI)
02 - Lagoa Parda - Sala de Manutenção Elétrica (container) - UN-ES/ATP-NC/MI
03 - Estação FSL - Sala de Painéis Elétricos - UN-ES/ATP-NC/MI
04 - Estação FSR - Sala de Manutenção Elétrica (Container) - UN-ES/ATP-NC/MI
05 - Estação LS-ETF e FSJ: Sala de Manutenção da Instrumentação em LS - UN-ES/ATP-NC/MI
06 - VAGO
07 - VAGO
08 - Estação SM-08 - Sala de Oficina de Manutenção Elétrica - UN-ES/ATP-NC/MI
09 - Estação Faz. Cedro - Sala de Oficina Elétrica - UN-ES/ATP-NC/MI
10 - Estação Faz. Alegre - Sala de Oficina Elétrica - UN-ES/ATP-NC/MI

Pessoas Pendentes com a Declaração:

Conhecimento

Adaucyr de Aguiar Barbosa/BRA/Petrobras

Cintia Eller Pinto Simonato - PrestServ/BRA/Petrobras

Fabio Cretton de Souza - PrestServ/BRA/Petrobras

Karina Francisco Martins Ferreira - PrestServ/BRA/Petrobras

Priscila Maciel Sylvestre - PrestServ/BRA/Petrobras

Treinamento

Agenor Bittencourt Filho/BRA/Petrobras

Alberto Luiz Perini/BRA/Petrobras

Eduardo Pereira de Azevedo/BRA/Petrobras

Elisangela Dias de Andrade/BRA/Petrobras

Ernani Coelho/BRA/Petrobras

Pessoas que declararam:

Conhecimento

Adriana Miranda Simoes - PrestServ/BRA/Petrobras

Alander Ornellas Machado/BRA/Petrobras

Andressa Cordeiro - PrestServ/BRA/Petrobras

Izabela Rodrigues Proba - PrestServ/BRA/Petrobras

Luana Silva Fonseca - PrestServ/BRA/Petrobras

Luiz Henrique Soares Gomes - PrestServ/BRA/Petrobras

Marcello Rigo - PrestServ/BRA/Petrobras

Marco Antonio Bocht Silva Filho/BRA/Petrobras

Marcos Barbosa da Penha - PrestServ/BRA/Petrobras

Valeria Aparecida M B Smarzaro - PrestServ/BRA/Petrobras

  * * *  ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO  * * * 
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UO-ES 

Código: PP-3E6-00478-D
 CORPORATIVO Cancelamento em Andamento  

PERMISSÃO PARA TRABALHO
Status: Ativo

  Órgão aprovador: UO-ES/SMS

  Órgão gestor: UO-ES/SMS/SEG

Data de Aprovação: 14/10/2009

Assinatura: Luiz Roberio Silva Ramos

Tipo de Cópia Impressa:
Não Controlada

Cadastro do padrão

1   OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos para o planejamento e liberação com segurança 

dos trabalhos de manutenção, montagem, desmontagem, construção, inspeção e 

reparo de equipamentos ou sistemas nas instalações da UO-ES.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (link)

PP-1E1-00210: MS - Permissão para trabalho ( )

PP-1E1-00209: Manual de Segurança ( )

PP-3E6-00486 - Gestão de Mudanças na UO-ES ( )

3 DIRETRIZES GERAIS

O processo de Permissão para Trabalho esta definido no padrão corporativo 

PP-1E1-00210 - MS - PERMISSÃO PARA TRABALHO ( ) do E&P-CORP/SMS.

4 AUDITORIA

4.1 A sistemática de PT utilizada nas instalações da UO-ES deve ser auditada 

trimestralmente visando identificar as não conformidades no processo que trata este 

padrão.

4.2 A auditoria de PT deve ser realizada em campo durante a execução dos 

trabalhos (auditoria de campo) e nas PT´s arquivadas (auditoria documental).

4.3 Cabe às gerências de operação, juntamente com o SMS do Ativo, a 
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responsabilidade pela execução dessas auditorias.

4.4 As auditorias de PT devem ser registradas utilizando-se o formulário do Anexo F 

deste padrão.

4.5 O Relatório da Auditoria de PT de cada instalação deve ser apresentado ao 

Gerente Setorial responsável.

4.6 A Gerência de SMS do Ativo deve elaborar e divulgar, até o dia 20 dos meses de 

janeiro, abril, julho e outubro, um relatório das auditorias realizados no trimestre para 

o Gerente do Ativo, o Gerente de SMS da UO e para todas os Gerentes Setoriais 

envolvidos.

4.7 O Relatório das auditorias deve ser apresentado e analisado nas reuniões 

gerenciais dos Ativos de Produção e na reunião do Comitê Funcional de SMS e as 

falhas identificadas devem ser tratadas através de um plano de ação específico.

4.8 O indicador para acompanhamento do processo deve seguir o definido no anexo 

E do padrão PP-1E1-00210.

5 CAPACITAÇÃO

5.1 Emitentes de PT

5.1.1 Empregado próprio como emitente de PT

5.1.1.1 Cabe ao gerente da instalação indicar formalmente os empregados que 

devem participar do treinamento para emitente de PT a Gerência de RH/DRH.

5.1.1.2 A Gerência de RH/DRH deve providenciar a capacitação dos empregados 

em articulação com a gerência de SMS do Ativo.

5.1.1.3 Empregado sem função gerencial, de coordenação ou supervisão, somente 

deve emitir PT relativa aos postos de trabalho em que tenha atuado por mais de 6 

meses, incluindo a fase de comissionamento de novas instalações.

5.1.1.4 A gerência de RH/DRH deve enviar a relação dos empregados capacitados 

e aprovados, após o encerramento do treinamento, para o SMS da UO.

5.1.1.5 Os emitentes de PT, depois de capacitados e aprovados no curso, devem 

ser formalmente indicados pelo Gerente Geral da Unidade.

5.1.1.6 O curso de capacitação credencia os empregados próprios como Emitentes 

de PT e deve ser realizado em treinamento único, não tendo prazo de validade.

5.1.2 Empregado de empresa contratada como emitente  de PT

5.1.2.1 Somente devem ser admitidos empregados de empresas contratadas como 
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emitentes de PT nas seguintes condições:

a) a operação da área ou sistema seja terceirizada;

b) os empregados sejam supervisores, formalmente indicados pelas empresas 

contratadas;

c) os empregados indicados sejam capacitados e credenciados.

5.1.2.2 A empresa contratada deve enviar documento ao gerente ou fiscal do 

contrato, indicando os empregados que necessitam ser capacitados e credenciados 

como Emitentes de PT.

5.1.2.3 Após aprovação do gerente ou fiscal do contrato e do gerente da instalação, 

o fiscal de contrato deve enviar as indicações para a Gerência de RH/DRH.

5.1.2.4 A Gerência de RH/DRH deve providenciar a capacitação dos empregados 

contratados em articulação com a gerência de SMS do Ativo.

5.1.2.5 Ao final do treinamento, se aprovado, o empregado da empresa contratada 

receberá uma carteirinha emitida pela gerência de SMS do Ativo que o credencia 

como requisitante de PT.

5.1.2.6 Os emitentes de PT de empresas contratadas, depois de capacitados e 

aprovados no curso, devem ser formalmente indicados pelo Gerente Geral da 

Unidade.

5.1.2.7 O curso de capacitação credencia o empregado de empresa contratada 

como Emitente de PT por um período de 2 anos, devendo ser revalidado com curso 

de reciclagem conforme definido no item 7.3.

5.1.3 Curso de Capacitação para Emitentes de PT

5.1.3.1 O curso de capacitação dos Emitentes de PT deverá ter uma carga horária 

mínima de 12 horas contendo, no mínimo, o seguinte conteúdo:

a) Introdução (0,5h)

Briefing de Segurança

Programação do Treinamento/Objetivos do Curso

Apresentação do Instrutor

Apresentação dos participantes

b) Estudo da Norma N-2162 e dos Padrões: (7,5h)

PP-1E1- 00209 - Manual de Segurança (MS), 

PP-1E1-00210 - Permissão para Trabalho, 

PP-1E1-00211: MS - Liberação de trabalhos simultâneos, 
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PP-1E1-00212: MS - Preparação e liberação de equipamentos

c) Estudo do Formulário de PT e Sistema Informatizado / APN-1 (1,5h)

d) Estudo da APN2 (1,5h)

e) Avaliação (1,0h)

5.1.3.2 Ao final do treinamento deve ser aplicada uma avaliação escrita do 

aprendizado, sendo aprovado o treinando que acertar, no mínimo, 70% das 

questões.

5.1.3.3 O empregado que for capacitado e aprovado no curso para Emitentes de 

PT, também pode ser credenciado como Requisitante de PT, sem que seja 

necessário a participação no curso de Requisitente de PT.

5.2 Requisitantes de PT

5.2.1 Empregado próprio como requisitante de PT

5.2.1.1 Os empregados a serem capacitados como requisitantes de PT na 

instalação devem ser indicados a Gerência de RH/DRH pelo gerente da instalação 

ou pessoa por ele designada.

5.2.1.2 A Gerência de RH/DRH deve providenciar a capacitação dos empregados 

indicados em articulação com a gerência de SMS do Ativo.

5.2.1.3 O curso de capacitação credencia os empregados próprios como 

Requisitantes de PT e deve ser realizado em treinamento único, não tendo prazo de 

validade.

5.2.2 Empregado de empresa contratada como requisit ante de PT

5.2.2.1 A empresa contratada deve enviar documento ao gerente ou fiscal do 

contrato, indicando os empregados que necessitam ser capacitados e credenciados 

como requisitantes de PT.

5.2.2.2 Após aprovação do gerente ou fiscal do contrato e do gerente da instalação, 

o fiscal de contrato deve enviar as indicações para a Gerência de RH/DRH.

5.2.2.3 A Gerência de RH/DRH deve providenciar a capacitação dos mesmos em 

articulação com a gerência de SMS do Ativo.

5.2.2.4 Ao final do treinamento, se aprovado, o empregado receberá uma 

carteirinha (Anexo H) emitida pela gerência de SMS do Ativo que o credencia como 

requisitante de PT.

5.2.2.5 O treinamento e a credencial do requisitante de PT têm validade de 2 anos, 
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enquanto o empregado pertencer aos quadros da empresa que solicitou o seu 

credenciamento.

5.2.2.6 A Gerência de SMS do Ativo pode reconhecer e aceitar a credencial emitida 

por outra Unidade do E&P, devendo o requisitante credenciado participar de 

palestra de nivelamento sobre as particularidades e recomendações específicas da 

nova unidade, a ser ministrada pelo profissional de segurança da unidade de 

destino. Esta palestra deve ser registrada e arquivada.

5.2.2.7 Caso o empregado mude de empresa, esta deve emitir nova solicitação de 

credenciamento. Em função da data do último credenciamento, o profissional de 

segurança deve optar pelo recredenciamento do empregado por novo período de 2 

anos ou emitir uma nova credencial mantendo o prazo de validade da anterior.

5.2.2.8 O empregado da empresa contratada somente pode requisitar PT para 

execução de serviços que estejam relacionados à sua especialização.

5.2.2.9 O curso de capacitação credencia o empregado de empresa contratada 

como Requisitante de PT por um período de 2 anos, devendo ser revalidado com 

curso de reciclagem conforme definido no item 7.3.

5.2.3 Curso de Capacitação para Requisitantes de PT

5.2.3.1 O curso de capacitação dos Requisitantes de PT deverá ter uma carga 

horária mínima de 8 horas contendo, no mínimo, o seguinte conteúdo:

a) Introdução (0,5h)

Briefing de Segurança

Programação do Treinamento/Objetivos do Curso

Apresentação do Instrutor

Apresentação dos participantes

b) Estudo da Norma N-2162 e dos Padrões: (3,5h)

PP-1E1-00210 - Permissão para Trabalho, 

c) Estudo do Formulário de PT / APN-1 / Lista de Verificação (1,5h)

d) Estudo da APN2 (1,5h)

e) Avaliação (1h)

5.2.3.2 Ao final do treinamento deve ser aplicada uma avaliação escrita do 

aprendizado, sendo aprovado o treinando que acertar, no mínimo, 70% das 

questões.
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5.3 Curso de Reciclagem para Emitentes e Requisitan tes de PT

5.3.1 O curso de reciclagem dos Emitentes e Requisitantes de PT deverá ter uma 

carga horária mínima de 4 horas contendo, no mínimo, o seguinte conteúdo:

a) Introdução (0,5h)

Briefing de Segurança

Programação do Treinamento/Objetivos do Curso

Apresentação do Instrutor

Apresentação dos participantes

b) Estudo da Norma N-2162 e dos Padrões: (1,5h)

PP-1E1-00210 - Permissão para Trabalho

c) Estudo do Formulário de PT / APN-1 / APN-2 (1,0h)

d) Avaliação (1,0h)

5.3.2 Ao final do treinamento deve ser aplicada uma avaliação escrita do 

aprendizado, sendo aprovado o treinando que acertar, no mínimo, 70% das 

questões.

5.4 Curso de Capacitação para os Profissionais de S egurança - Emitentes de 

RAS

5.4.1 O curso de capacitação dos Profissionais de Segurança do Trabalho deverá 

ter uma carga horária mínima de 8 horas contendo, no mínimo, o seguinte 

conteúdo:

a) Introdução (0,5h)

Briefing de Segurança

Programação do Treinamento/Objetivos do Curso

Apresentação do Instrutor

Apresentação dos participantes

b) Estudo da Norma N-2162 e dos Padrões: (4,0h)

PP-1E1- 00209 - Manual de Segurança (MS), 

PP-1E1-00210 - Permissão para Trabalho, 

PP-1E1-00211: MS - Liberação de trabalhos simultâneos, 

PP-1E1-00212: MS - Preparação e liberação de equipamentos

PP-1E1-00213: MS - Trabalhos em espaço confinado

PP-1E1-00214: MS - Trabalhos em altura
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c) Estudo do Formulário de PT / APN-1 / APN-2 (1,5h)

d) N-2344 - Segurança em trabalho de Radiografia Industrial (0,5h)

e) Trabalhos em Áreas Classificadas (0,5h)

f) Avaliação (1,0h)

5.5 Todo empregado, emitente ou requisitante de PT, que ficar afastado de suas 

atividades por período superior a 6 meses, deve passar por reciclagem da sua 

capacitação neste processo.

5.6 Toda a documentação relativa ao processo de credenciamento dos 

requisitantes e emitentes de PT deve ser reunida e arquivada na Gerência de SMS 

do Ativo, assim permanecendo durante a vigência do credenciamento.

8 ANEXOS

ANEXO A.1  – Formulário de Permissão para Trabalho - Instalações Terrestres

ANEXO A.2  – Formulário Impresso de Permissão para Trabalho - Instalações 

Terrestres

ANEXO B – Formulário de Permissão para Trabalho - Instalações Marítimas

ANEXO C - ANÁLISE DE PERIGO NÍVEL 2    

ANEXO D -    MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ÁREA LIBERADA

ANEXO E - ÁREA LIBERADA

ANEXO F - AUDITORIA DE PERMISSÃO PARA TRABALHO     

 

ANEXO G – MODELO DE CREDENCIAL PARA EMITENTE E REQUISITANTE DE 

PT
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DADOS DE REFERÊNCIA NA APLICAÇÃO DA APP 
 
 

Na avaliação das Probabilidades/Freqüências de ocorrências foram 

consideradas as informações apresentadas na Análise Histórica – item II.8.1 e as 

taxas apresentadas nas tabelas 1 e 2 do documento Offshore Hidrocarbon 

Releases Statistics Analysis – 2002 (HSR 2002 002) do HSE. 
 

 
Tabela ANX II.8.2-1 Freqüência de vazamento (oc/ano) vs Tipo de 

equipamento. 
 

Equipamento Frequência 

Furo linha 12” 
 

6,85 E-04 oc/ano 
(fator distribuição para furo igual a 5%) 

Furo linha 18” 
 

4,37 E-03 oc/ano 
(fator distribuição para furo igual a 14%) 

Ruptura Recebedor 
(8” < D ≤ 12”) 5,49 E-03 oc/ano  

Ruptura Lançador 
(D> 16”) 

9,32 E-04 oc/ano 
(fator distribuição para dano de maior 

dimensão igual a 11%) 

Ruptura Filtro 
1,092E-04 oc/ano 

(fator distribuição para dano de maior 
dimensão igual a 3%) 

Ruptura Vaso  2,43 E-04 oc/ano 

 

 

Na avaliação dos possíveis volumes de óleo vazados foram feitas as seguintes 

considerações, para as Hipóteses Acidentais com possibilidade de vazamento 

de produto no mar: 

 

I. - Hipótese Acidental No 1- Perda de estabilidade da embarcação AHTS 

Estimativa: variável superior a 200 m3 – capacidade média dos 

tanques de óleo combustível/ óleo diesel da embarcação de 

lançamento de componentes de ancoragema 

                                                 
a Ex: a embarcação AHT Far Santana possui a capacidade de armazenamento equivalente a 

1.363 m3 de óleo diesel. 
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II. Hipótese Acidental No 3 - Vazamento de óleo diesel, lubrificantes ou 

derivados devido à ruptura de linhas/ tanques devido a queda de cargas 

na embarcação AHTS. 

Estimativa: variável superior a 200 m3 – capacidade média dos 

tanques de óleo combustível/ óleo diesel da embarcação de 

lançamento de componentes de ancoragem 

 

III. Hipótese Acidental No 4 - Perda de estabilidade da embarcação RSV  

Estimativa: variável superior a 200 m3 – capacidade média dos 

tanques de óleo combustível/ óleo diesel de embarcação RSV.  

 

IV. Hipótese Acidental No 5 - Vazamento de óleo diesel, lubrificantes ou 

derivados devido à ruptura de linhas/ tanques devido a queda de cargas 

na embarcação RSV. 

Estimativa: variável superior a 200 m3 – capacidade média dos 

tanques de óleo combustível/ óleo diesel de embarcação RSV. 

 

V. Hipótese Acidental No 7 - Perda de Estabilidade da Embarcação 

PLSV/RSV devido a colisões. 

Estimativa: variável superior a 200 m3 – capacidade média dos 

tanques de óleo combustível/ óleo diesel da embarcação de 

lançamento de linhasb 

 

VI. Hipótese Acidental No 8 - Vazamento de óleo diesel, lubrificantes ou 

derivados devido à ruptura de linhas/ tanques devido a queda de cargas 

por erro de operação. 

Estimativa: variável superior a 200 m3 – capacidade média dos 

tanques de óleo combustível/ óleo diesel. 

 

VII. Hipótese Acidental No 10 - Vazamento de óleo e gás na operação de 

conexão do FPSO P-58 aos poços produtores. 

Estimativa: 159.240,0 m3 – descontrole do poço – 30 dias  

                                                 
b A embarcação LSV Seaway Condor possui a capacidade de armazenamento equivalente a 

1.397m3 de óleo diesel/óleo combustível. 
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VIII.  Hipótese Acidental No 11 - Vazamento de óleo e gás no trecho de linha 

(flowline) entre o poço produtor e o riser de produção do FPSO P-58.  

Estimativa: 320,98 m3  (Riser + Flow PROD-Z)c  

 

IX. Hipótese Acidental No 15 - Ruptura do riser de produção na chegada ao 

FPSO P-58 

Estimativa: 320,98 m3  (Riser + Flow PROD-Z)  

 

X. Hipótese Acidental No 35 - Ruptura de linha de saída de óleo do tanque 

de decantação 

Estimativa: volume estimado superior a 200 m3. (volume de óleo 

contido nas linhas e equipamentos envolvidos) 

 

XI. Hipótese Acidental No 110 - Vazamento de óleo devido a ruptura dos 

tanques de estocagem  

Estimativa: 320.242,00 m3. (soma das capacidades máximas dos 

tanques) 

 

XII. Hipótese Acidental No 115 - Vazamento devido a ruptura da linha de 

exportação de óleo (offloading) da FPSO 

Estimativa: volume estimado entre 8 e 200 m3. 

 

XIII. Hipótese Acidental No 121 - Vazamento devido a ruptura do mangote de 

transferência entre o FPSO e o Navio Aliviador  

Estimativa: 331,25 m3 – vazão de 6.625 m3/h durante 3 minutos. 

 

XIV. Hipótese Acidental No 122 - Vazamento devido a ruptura do gasoduto 

entre o FPSO P-58 e a válvula ESDV  

Estimativa: 0 m3  -em condição operacional, o gás escoado no trecho 

entre P-58 e a ESDV encontra-se fora do envelope de fases (acima do 

ponto crítico), mesmo na condição de pressão mínima de operação. 

                                                 
c O volume de derramamento consiste na soma entre o volume do duto e o volume obtido pela 

vazão do poço durante o tempo de fechamento da válvula que é de 5 minutos no pior caso. 
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Dessa forma não há formação de condensado neste trecho (15.000 m 

e de 9,13” de diâmetro). 

 

XV. Hipótese Acidental No 124 – Perda da estabilidade do FPSO  

Estimativa: 320.242 m3. (soma das capacidades máximas dos 

tanques) 

 

XVI. Hipótese Acidental No 125 – Perda de posição do FPSO  

Estimativa: volume variável superior a 2.573,2 m3  volume contido em 

todos os riser + flowlines  + volume obtido pela vazão de cada poço 

durante o tempo de fechamento da válvula (5 min) 

 

XVII. Hipótese Acidental No 126 - Ruptura do mangote de transferência de 

óleo diesel/ óleo combustível entre o barco de apoio e o FPSO P-58 

Estimativa: 10 m3 – vazão de 200 m3/h durante 3 minutos 
 
 

XVIII. Hipótese Acidental No 129 - Perda da estabilidade do barco de apoio 

Estimativa: Volume variável, aproximadamente 500 m3 - capacidade 

média dos tanques de armazenamento de óleo diesel dos Barcos de 

apoio  
 

XIX. Hipótese Acidental No 130 - Perda da estabilidade do Navio Aliviador  

Estimativa: Volume variável, aproximadamente 40.000 m3 - capacidade 

média de armazenagem dos Navios Aliviadores. 
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 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Perda de Estabilidade das 
Embarcações AHTS 
 
 

• Colisão da AHTS 
(Embarcação de 
lançamento de âncoras 
com:  
•  outro AHTS,  
•  rebocador,  
• FPSO  
• RSV 
• Outra embarcação 

externa à operação  
  

• Visual 
• Sonora 
• Radar 
• Alarme no painel 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 

• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 

• Possibilidade de incêndio 
• Possibilidade de emborca-

mento, adernamento e ou 
afundamento da embarcação 

•  Interrupção das operações 
da embarcação 

 

C IV RM • Cumprir o procedimento de observar 
continuamente o radar 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 
haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

• Cumprir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 

1  

 •  Erro de operação ou 
equipamento durante a 
distribuição do lastro ou 
carga  

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de tombamento 
ou adernamento da embarcação 
• Danos materiais 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de 
pressão, inundação a água etc) 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 

haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
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 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de Estabilidade das 
Embarcações AHTS 
 

•  Condições de mar 
adversas 
 

• Visual 
• Equipamentos de 
monitoramento  das 
condições do navio 
• Consulta a Boletins 
meteorológicos  
 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
• Danos materiais 

Ver Hip 1 
Pág  1 / 104 

Ver Hip 1 
Pág  1 / 104 

Ver Hip 1 
Pág  1 / 104 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente  

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 
haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

 

1 
(continuação) 

 •  Incêndio/ explosão no 
navio 
 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
 
 

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 
haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 
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 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Erro na ancoragem • Falha/ Erro no 

lançamento/  cravamento 
das âncoras  

•  ROV 
 
 

• Ãncora lançada não atende 
aos parâmetros de queda e 
cravação, ângulo etc 
previstos no projeto 

• A âncora é descravada e re-
lançada 

 

D I RB • Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada. 

• Seguir os procedimentos de lançamento dos 
componentes do sistema de ancoragem 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
geradores, válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

2  

Vazamento de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 

• Ruptura de linhas/ 
tanques devido a queda 
de cargas na 
embarcação AHTS por 
erro de operação  

 
 

• Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do mar 

 

C IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Cumprir programa de contratação de mão de obra 

qualificada 
• Cumprir programa de treinamento para as 

situações de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 

haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
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 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 

• Corrosão • Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do mar 

 

Ver Hip 3 
Pág 3  / 104 

Ver Hip 3 
Pág 3  / 104 

Ver Hip 3 
Pág 3  / 104 

• Cumprir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 

3 
(continuação) 

 • Desgaste de material • Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do mar 

 

   •  Cumprir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
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 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Perda de Estabilidade da 
Embarcação RSV  
 
 

• Colisão da embarcação 
RSV com:  
•  AHTS,  
•  rebocador,  
• FPSO  
• Outra embarcação 

externa à operação  
  

• Visual 
• Sonora 
• Radar 
• Alarme no painel 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 

• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 

• Possibilidade de incêndio 
• Possibilidade de emborca-

mento, adernamento e ou 
afundamento da embarcação 

•Interrupção das operações da 
embarcação 
 

C IV RM • Cumprir o procedimento de observar 
continuamente o radar 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 
haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI,  
se o produto atingir o mar  

• Cumprir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  



   ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 6/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Ancoragem do FPSO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Ancoragem do FPSO com uso de embarcações AHTS de manuseio de 
componentes de ancoragem (Anchor Handling Tug Supply), e RSVs barcos de apoio (ROV 
Support Vessel)  

  
 
 

 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de Estabilidade da 
Embarcação RSV  
 
 

•  Erro de operação ou 
equipamento durante a 
distribuição do lastro ou 
carga  

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de tombamento 
ou adernamento da embarcação 
• Danos materiais 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

Ver Hip 4 
Pág  5/ 104 

Ver Hip 4 
Pág  5 / 104 

Ver Hip 4 
Pág  5 / 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de 
pressão, inundação a água etc) 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 

haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
 

4 
(continuação) 

 •  Condições de mar 
adversas 
 

• Visual 
• Equipamentos de 
monitoramento das 
condições do navio 
• Consulta a Boletins 
meteorológicos  
 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
• Danos materiais 

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente  

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 
haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

 



   ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 7/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Ancoragem do FPSO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Ancoragem do FPSO com uso de embarcações AHTS de manuseio de 
componentes de ancoragem (Anchor Handling Tug Supply), e RSVs barcos de apoio (ROV 
Support Vessel)  

  
 
 

 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de Estabilidade da 
Embarcação RSV  
 

•  Incêndio/ explosão no 
navio 
 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
 
 

Ver Hip 4 
Pág  5 / 104 

Ver Hip 4 
Pág  5/ 104 

Ver Hip 4 
Pág  5 / 104 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 
o produto atingir o mar  

•  Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
 

4 
(continuação) 

Vazamento de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 

• Ruptura de linhas/ 
tanques devido a queda 
de cargas na 
embarcação RSV por 
erro de operação  

 
 

• Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do  mar 

 

C IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Cumprir programa de contratação de mão de obra 

qualificada 
• Cumprir programa de treinamento para as 

situações de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 

haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 

5  

 • Corrosão • Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do  mar 

 

   • Cumprir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
 

 



   ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 8/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Ancoragem do FPSO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Ancoragem do FPSO com uso de embarcações AHTS de manuseio de 
componentes de ancoragem (Anchor Handling Tug Supply), e RSVs barcos de apoio (ROV 
Support Vessel)  

  
 
 

 PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 

• Desgaste de material • Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do mar 

 

Ver Hip 5 
Pág 7 /104 

Ver Hip 5 
Pág 7 / 104 

Ver Hip 5 
Pág 7 / 104 

•  Cumprir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 

5 
(continuação) 

Queda de cargas pesadas 
no mar durante as 
operações da embarcação 
de lançamento de 
componentes de 
ancoragem AHTS   
ou  da RSV  
 

• Erro operacional  • Visual • Perda de equipamentos e/ou 
produtos com possibilidade de 
contaminação do mar (óleo 
diesel, lubrificante, etc) 
 
• Possibilidade de lesões 

graves aos operadores 
• Possibilidade de atingir 

estruturas submarinas 
próximas 

 
 

D IV RM • Cumprir procedimentos operacionais  
• Cumprir programa de contratação de mão de obra 

qualificada  
• Cumprir programa de treinamento para as 

situações de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente  

6  

 • Adversidades Climáticas • Visual 
 

• Perda de equipamentos e/ou 
produtos com possibilidade 
de contaminação do mar 
(óleo diesel, lubrificante, etc) 

• Possibilidade de lesões 
graves aos operadores 

• Possibilidade de atingir 
estruturas submarinas 
próximas 

 
 

   •  Cumprir programa de contratação de mão de obra 
qualificada 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 

 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 9/105 

INSTALAÇÃO LINHAS DE PRODUÇÃO/ EXPORTAÇÃO/UMBILICAIS / ANULARES QUE INTERLIGAM OS POÇOS 
PRODUTORES  À UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Lançamento de Linhas Flexíveis 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Lançamento da linha de produção/ umbilicares/ anulares e gasoduto com uso de 
embarcações PLSV (Pipeline Laying Support Vessel) e  RSVs barcos de apoio (ROV Support 
Vessel) 
 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Perda de Estabilidade das 
Embarcações PLSV / RSV 
 
 

• Colisão da PLSV / RSV 
com: 
• rebocador,  
• FPSO  
• Outra embarcação 

externa à operação  
• RSV/PLSV 
  

• Visual 
• Sonora 
• Radar 
• Alarme no painel 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 

• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 

• Possibilidade de incêndio 
• Possibilidade de emborca-

mento, adernamento e ou 
afundamento da embarcação 

•Interrupção das operações da 
embarcação 
 

D IV RM • Cumprir o procedimento de observar 
continuamente o radar 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 

7  

 •  Erro de operação ou 
equipamento durante a 
distribuição do lastro ou 
carga  

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de tombamento 
ou adernamento da embarcação 
• Danos materiais 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

   • Cumprir os procedimentos previstos no Plano de 
Ancoragem 

• Cumprir programa de contratação de  mão de obra 
qualificada 

• Cumprir programa de treinamento e atualização 
dos operadores 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• A Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 10/105 

INSTALAÇÃO LINHAS DE PRODUÇÃO/ EXPORTAÇÃO/UMBILICAIS / ANULARES QUE INTERLIGAM OS POÇOS 
PRODUTORES  À UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Lançamento de Linhas Flexíveis 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Lançamento da linha de produção/ umbilicares/ anulares e gasoduto com uso de 
embarcações PLSV (Pipeline Laying Support Vessel) e  RSVs barcos de apoio (ROV Support 
Vessel) 
 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de Estabilidade das 
Embarcações PLSV / RSV 
  

•  Condições de mar 
adversas 
 

• Visual 
• Equipamentos de 
monitoramento das 
condições do navio 
• Consulta a Boletins 
meteorológicos  
 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
• Danos materiais 

Ver Hip 7 
Pág 9 /104 

Ver Hip 7 
Pág 9 / 104 

Ver Hip 7 
Pág 9  / 104 

• Cumprir os procedimentos operacionais 
• Cumprir programa de contratação de mão de obra 

qualificada 
• Cumprir o procedimento operacional relativo a 

abastecimento de diesel 
• Cumprir programa de treinamento e atualização 

dos operadores 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
 

7 
(continuação) 

 •  Incêndio/ explosão no 
navio 
 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos no 
mar (óleo diesel, lubrificante, 
etc) 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais 
 
 

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 
o produto atingir o mar  

• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 
haja ignição do produto vazado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 11/105 

INSTALAÇÃO LINHAS DE PRODUÇÃO/ EXPORTAÇÃO/UMBILICAIS / ANULARES QUE INTERLIGAM OS POÇOS 
PRODUTORES  À UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Lançamento de Linhas Flexíveis 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Lançamento da linha de produção/ umbilicares/ anulares e gasoduto com uso de 
embarcações PLSV (Pipeline Laying Support Vessel) e  RSVs barcos de apoio (ROV Support 
Vessel) 
 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivado 

• Ruptura de linhas/ 
tanques devido a queda 
de cargas por erro de 
operação  

 

• Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do  mar 
 

C IV RM • Cumprir programa de contratação de mão de obra 
qualificada 

• Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Cumprir programa de treinamento para as 

situações de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da unidade caso 

haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 

8  

 • Corrosão • Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do  mar 
 

   • Cumprir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 12/105 

INSTALAÇÃO LINHAS DE PRODUÇÃO/ EXPORTAÇÃO/UMBILICAIS / ANULARES QUE INTERLIGAM OS POÇOS 
PRODUTORES  À UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Lançamento de Linhas Flexíveis 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Lançamento da linha de produção/ umbilicares/ anulares e gasoduto com uso de 
embarcações PLSV (Pipeline Laying Support Vessel) e  RSVs barcos de apoio (ROV Support 
Vessel) 
 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivado 

• Desgaste de material • Visual • Perda de óleo diesel, 
lubrificantes e/ou derivados 
com possibilidade de 
contaminação do  mar 
 

Ver Hip 8 
Pág 11 /104 

Ver Hip 8 
Pág 11 / 104 

Ver Hip 8 
Pág 11  / 104 

• Cumprir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
 

8 
(continuação) 

Queda de cargas pesadas 
durante as operações 
PLSV / RSV  
 

• Erro operacional  • Visual • Perda de equipamentos e/ou 
produtos com possibilidade de 
contaminação do mar (óleo 
diesel, lubrificante, etc) 
• Possibilidade de lesões 

graves aos operadores 
 
 

D IV RM • Cumprir procedimentos operacionais  
• Cumprir programa de contratação de mão de obra 

qualificada 
• Cumprir programa de treinamento para as 

situações de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 13/105 

INSTALAÇÃO LINHAS DE PRODUÇÃO/ EXPORTAÇÃO/UMBILICAIS / ANULARES QUE INTERLIGAM OS POÇOS 
PRODUTORES  À UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Lançamento de Linhas Flexíveis 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas 
OBSERVAÇÕES: Lançamento da linha de produção/ umbilicares/ anulares e gasoduto com uso de 
embarcações PLSV (Pipeline Laying Support Vessel) e  RSVs barcos de apoio (ROV Support 
Vessel) 
 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Queda de cargas pesadas 
durante as operações 
PLSV / RSV  
 

• Adversidades Climáticas • Visual 
 

• Perda de equipamentos e/ou 
produtos com possibilidade 
de contaminação do mar 
(óleo diesel, lubrificante, etc) 

• Possibilidade de lesões 
graves aos operadores 

 
 

Ver Hip 9 
Pág 12 /104 

Ver Hip 9 
Pág 12 / 104 

Ver Hip 9 
Pág 12  / 104 

• Cumprir programa de contratação de mão de obra 
qualificada 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Cumprir programa de treinamento para as 
situações de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• A Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 

o produto atingir o mar  
• Cumprir procedimento de registro e investigação 

das causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
(continuação) 

 
 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 14/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE INSTALAÇÃO FPSO P-58 ATIVIDADE: Conexão do FPSO aos poços produtores 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Operação de conexão do FPSO aos poços produtores   

  
 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento de óleo e gás 
na operação de conexão 
do FPSO aos poços 
produtores  
 

• Queda de carga sobre 
outras linhas ou 
estruturas submarinas 
existentes 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Visual 
• DHSV  
 

• Descontrole do Poço blowout 
se o sistema de bloqueio e 
controle estiver indisponível 

• Danos materiais 
• Possibilidade de vazamento 

de óleo/ gás no mar 

D IV RM • Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela conexão do FPSO  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, se 
o produto atingir o mar  

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 15/105 

INSTALAÇÃO LINHA DE PRODUÇÃO/UMBILICAL / ANULAR QUE INTERLIGA O POÇO PRODUTOR À UNIDADE DE 
PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO P-58 SISTEMA: Poços de Produção do FPSO   

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Trecho de linha (flowline) entre os poços (coluna de produção) produtores até o 
FPSO. 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento de óleo / gás 
no trecho de linha (flowline) 
entre os poços de produção
de petróleo e o FPSO. 

• Ruptura da linha de 
produção (flowline) por  
choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Visual 
 
 

• Perda de produto (óleo) no 
mar; 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 

D IV RM • Cumprir o procedimento operacional relativo a 
abastecimento de diesel 

• Solicitar a inclusão das instalações em Cartas 
Náuticas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc.) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 

11  

 • Falha estrutural • PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme 
• Visual 

• Perda de produto (óleo) no 
mar; 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 16/105 

INSTALAÇÃO LINHA DE PRODUÇÃO/UMBILICAL / ANULAR QUE INTERLIGA O POÇO PRODUTOR À UNIDADE DE 
PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO P-58 SISTEMA: Poços de Produção do FPSO   

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Trecho de linha (flowline) entre os poços (coluna de produção) produtores até o 
FPSO. 

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(continuação) 
 
Vazamento de óleo / gás 
no trecho de linha (flowline) 
entre os poços de produção
de petróleo e o FPSO. 

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme)  

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
mar; 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 

Ver Hip 11 
Pág 15 / 104 

Ver Hip 11 
Pág 15 / 104 

Ver Hip 11 
Pág 15 / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 

11 
(continuação) 

  • Corrosão • Alarme 
 

• Perda de produto no mar 
• Danos materiais 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  

 

 • Falha de material • Alarme 
 

• Perda de produto no mar 
• Danos materiais 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção, manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
 

 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 17/105 

INSTALAÇÃO LINHA DE GAS LIFT/ UMBILICAL / ANULAR QUE INTERLIGA OLANÇADOR DOS COMPRESSORES 
PRINCIPAIS AOS POÇOS PRODUTORES  FASE OPERAÇÃO P-58 SISTEMA:  Elevação artificial dos poços (gás lift)  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Trecho de linha  entre os lançadores de Pig dos compressores principais e os 
poços  produtores  

  
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura das linhas de 
injeção de gás 
 

• Choque mecânico (por 
exemplo, queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PSLL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme; 
• Visual 
 

• Perda de gás no mar; 
• Danos materiais 

 
 

D III RB • Solicitar a inclusão das instalações em Cartas 
Náuticas; 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  

 

12  

Furo nas linhas de injeção • Corrosão • Visual • Perda de gás no mar; 
• Danos materiais 

 

D II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
 

13  

Vazamentos em válvulas 
(ANM), juntas e conexões 
(linha e ANM)  

• Erro de montagem -
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Alarme 
 

• Perda óleo no mar; 
• Danos materiais 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
 
 
 
 
 
 
 
 

14  

 
 
 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 18/105 

INSTALAÇÃO POÇOS DE PRODUÇÃO  FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Riser  de Produção do FPSO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Chegada da linha de produção no riser balcony do FPSO, até o  scrapper 
recebedor inclusive 

  
 

 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do riser  de 
produção na chegada ao 
FPSO  

• Choque mecânico (por 
exemplo queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  através do ESD 
• Visual 
 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Solicitar a inclusão das instalações em Cartas 
Náuticas  

• Cumprir o procedimento operacional relativo a 
abastecimento de diesel 

• Consultar o Sistema de Gerenciamento de 
Obstáculos – SGO; 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc.) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

15  

 • Sobrepressão - Falha 
da HV (choke) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  através do ESD 
• Visual 
 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas  etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 

 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 19/105 

INSTALAÇÃO POÇOS DE PRODUÇÃO  FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Riser  de Produção do FPSO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Chegada da linha de produção no riser balcony do FPSO, até o  scrapper 
recebedor inclusive 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura do riser  de 
produção na chegada ao 
FPSO  
 

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme)  

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  através do ESD 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip 15 
Pág  18 / 104 

Ver Hip 15 
Pág  18  / 104 

Ver Hip 15 
Pág  18  / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

15 
(continuação) 

Furo no  riser de produção 
na chegada ao FPSO  

• Corrosão • Alarme 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

• Danos materiais 
 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  

16  

  • Falha de material • Alarme 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

• Danos materiais 
 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 20/105 

INSTALAÇÃO POÇOS DE PRODUÇÃO  FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Riser  de Produção do FPSO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Chegada da linha de produção no riser balcony do FPSO, até o  scrapper 
recebedor inclusive 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura de tomada de 
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Alarme 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

• Danos materiais 
 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção, manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
 

17  

Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem -
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Alarme 
 

• Perda de produto (óleo+gás) 
no mar  

 

A II RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas  

• Seguir programa de inspeção, manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI  
 

18  

Vazamento no scrapper  -
recebedor  
  

• Erro de operação • Alarme 
 

• Produto será contido nas 
bacias na área de processo 
sendo enviado para o tanque de 
slop 
• Danos materiais 
 
 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção, manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
 
 
 
 
 

19  



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 21/105 

INSTALAÇÃO POÇOS DE PRODUÇÃO  FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Riser  de Produção do FPSO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Chegada da linha de produção no riser balcony do FPSO, até o  scrapper 
recebedor inclusive 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Abertura indevida da PSV • Falha da válvula, erro 

de calibração ou erro de 
montagem 

• Detector de gás 
• Sonora 
 

• Envio de produto (óleo + gás) 
para o vaso de knock out (KO) 
do sistema de flare 
 

B I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 22/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Coletor De Produção (header) 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Da saída do scrapper recebedor, até a entrada do vaso do 1º estágio de 
separação  

 Desenho 06-PE0003A-5-2001 Rev.A,  Desenho 06-PE0003A-5-2002 Rev.A 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura no coletor 
(header) de produção 

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo +gás) 
no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D III RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 

haja ignição do produto vazado 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 • Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo +gás) 
no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio   
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 23/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Coletor De Produção (header) 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Da saída do scrapper recebedor, até a entrada do vaso do 1º estágio de 
separação  

 Desenho 06-PE0003A-5-2001 Rev.A,  Desenho 06-PE0003A-5-2002 Rev.A 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo no coletor (header) de 
produção 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo +gás) 
no FPSO   
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo +gás) 
no FPSO   
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

 

Ruptura de tomada de 
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo +gás) 
no FPSO   
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 24/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Coletor De Produção (header) 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Da saída do scrapper recebedor, até a entrada do vaso do 1º estágio de 
separação  

 Desenho 06-PE0003A-5-2001 Rev.A,  Desenho 06-PE0003A-5-2002 Rev.A 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem -
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo +gás) 
no FPSO   
 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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Abertura indevida da PSV • Falha da válvula, erro 
de calibração ou erro de 
montagem 

• Detector de gás 
• Sonora 
 

• Envio de produto (óleo + gás) 
para o  vaso de knock out (KO) 
do sistema de flare 
 

B II RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 25/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Superenchimento do 
vaso separador do 1º 
estágio de separação 
SG-1223001 
 

• Falha no LSHH/ LAHH • Visual LG 
• LAHH do V-101 A/B 
• ESD 
•  LAHH do vaso V-104 
de KO do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Bloqueio indevido a 
jusante 

• Visual LG 
• LAHH do V-101 A/B 
• ESD 
•  LAHH do vaso de KO 
do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

 

Ruptura na linha de 
saída de óleo do vaso 
separador do 1º estágio 
de separação SG-
1223001 
 

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade caso a explosão 
ocorra na área do turret 
(chegada dos risers)    
 

D III RM 
 
 
 
 
 
 

• Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 

haja ignição do produto vazado 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 

o produto atingir o mar; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 26/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura na linha de saída 
de óleo do vaso separador 
do 1º estágio de separação 
SG-1223001 
 

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO  
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio   
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade caso a explosão 
ocorra na área do turret 
(chegada dos risers)   

Ver Hip 27 
Pág  25  / 104 

Ver Hip 27 
Pág  25  / 104 

Ver Hip 27 
Pág  25  / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 
o produto atingir o mar; 

 

27 
(continuação) 

Furo na linha de saída 
de óleo do vaso 
separador estágio de 
separação SG-1223001 
 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de óleo  no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 27/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
Furo na linha de saída 
de óleo do vaso 
separador  do 1º estágio 
de separação SG-
1223001 
 
 
 

• Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de  óleo  no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip28 
Pág 26 /104 

Ver Hip28 
Pág 26 /104 

Ver Hip28 
Pág 26 /104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 

28 
(continuação) 

Ruptura da linha de vent  
do vaso separador do 1º 
estágio de separação 
SG-1223001 
 
 

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (gás) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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Superenchimento do 
vaso do vaso separador 
do 2º estágio de 
separação SG-1223002 
 
 
 

• Falha no LSHH/ LAHH • Visual LG 
• LAHH do V-101 A/B 
• ESD 
•  LAHH do vaso de KO 
do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 28/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Superenchimento do vaso 
do vaso separador do 2º 
estágio de separação SG-
1223002 
 

• Bloqueio indevido a 
jusante 

• Visual LG 
• LAHH do V-101 A/B 
• ESD 
•  LAHH do vaso V-104 
de KO do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

Ver Hip 30 
Pág  27/ 104 

Ver Hip 30 
Pág  27 / 104 

Ver Hip 30 
Pág  27  / 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

30 
(continuação) 

Ruptura na linha de saída 
de óleo do vaso separador 
do 2º estágio de separação 
SG-1223002 

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade  
 

D III RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 

haja ignição do produto vazado 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 

o produto atingir o mar; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 29/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura na linha de saída 
de óleo do vaso separador 
do 2º estágio de separação 
SG-1223002 

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade  
 

Ver Hip 31 
Pág 28 / 104 

Ver Hip 31 
Pág 28 / 104 

Ver Hip 31 
Pág 28 / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 
o produto atingir o mar; 

 

31 
(continuação) 

Furo na linha de saída de 
óleo do vaso separador do 
2º estágio de separação 
SG-1223002 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 30/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Furo na linha de saída de 
óleo  do vaso separador do 
2º estágio de separação 
SG-1223002 
 

• Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip32 
Pág 29/ 104 

Ver Hip32 
Pág 29/ 104 

Ver Hip32 
Pág 29/ 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 

32 
(continuação) 

Ruptura da linha de vent  
do vaso separador do 2º 
estágio de separação SG-
1223002 
 
 

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (gás) no 
FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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Superenchimento tanque 
de decantação TQ-
1223001 
 
 

• Falha no LSHH/ LAHH • Visual LG 
• LAHH do V-101 A/B 
• ESD 
•  LAHH do vaso de KO 
do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 31/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Superenchimento do 
tanque de decantação TQ-
1223001 
 
 
 

• Bloqueio indevido a 
jusante 

• Visual LG 
• LAHH do V-101 A/B 
• ESD 
•  LAHH do vaso V-104 
de KO do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

Ver Hip 34 
Pág  30 / 104 

Ver Hip 34 
Pág  30 / 104 

Ver Hip 34 
Pág  30 / 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

34 
(continuação) 

Ruptura na linha de saída 
de óleo do tanque de 
decantação TQ-1223001 
 
 
 

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade  
 

D IV  RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 

haja ignição do produto vazado 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 

o produto atingir o mar; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 32/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura na linha de saída 
de óleo do tanque de 
decantação TQ-1223001 
 
 
 

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade  
 

Ver Hip 35 
Pág  31 / 104 

Ver Hip 35 
Pág  31 / 104 

Ver Hip 35 
Pág  31 / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 
o produto atingir o mar; 

 

35 
(continuação) 

Furo na linha de saída de 
óleo do tanque de 
decantação TQ-1223001 
 
 
 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 33/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Furo na linha de saída de 
óleo  do tanque de 
decantação TQ-1223001 
 
 
 
 

• Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip36 
Pág  32 104 

Ver Hip36 
Pág  32/ 104 

Ver Hip36 
Pág  32/ 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 

36 
(continuação) 

Vazamento de óleo nas 
linhas dos permutadores 
de calor  P-1223001A/B e 
P-1223002 A/B 
 

• Ruptura por choque 
mecânico (por  exemplo 
queda de carga ou peça 
pesada) 
 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D III RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 34/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de óleo nas 
linhas dos permutadores 
de calor  P-1223001A/B e 
P-1223002 A/B 
 
 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
 

Ver Hip 37 
Pág  33/ 104 

Ver Hip 37 
Pág  33/ 104 

Ver Hip 37 
Pág  33/ 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP 

 
 

37 
(continuação) 

 • Erro de montagem ou 
fadiga do material  

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO, 
com possibilidade de atingir o 
mar 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
 

   • Seguir programa de treinamento e dos 
responsáveis pela montagem e manutenção 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 
o produto atingir o mar; 

 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 35/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de óleo nas 
linhas dos permutadores 
de calor P-1223001A/B e 
P-1223002 A/B 
 
 

• Fadiga de material  • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
 

Ver Hip 37 
Pág  33/ 104 

Ver Hip 37 
Pág  33/ 104 

Ver Hip 37 
Pág  33/ 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP 

 
 
 

37 
(continuação) 

Superenchimento do 
vaso tratador 
eletrostático TF-TO-
1223001 A/C 
 

• Falha no LSHH/ LAHH • Visual LG 
• LAHH  
• ESD 
•  LAHH do vaso de KO 
do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 
 

38  

 • Bloqueio indevido a 
jusante 

• Visual LG 
• LAHH  
• ESD 
•  LAHH do vaso de KO 
do sistema de flare 
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 36/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura na linha de 
saída de óleo do vaso  
tratador eletrostático TF-
TO-1223001 A/C 
 
 

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D III  RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas  
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 

haja ignição do produto vazado 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

39  

 • Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO caso 
haja ignição do produto vazado 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 37/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Furo na linha de saída 
de óleo do vaso  
tratador eletrostático TF-
TO-1223001 A/C 
 
 

• Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip 39 
Pág 36/ 104 

Ver Hip 39 
Pág 36 / 104 

Ver Hip39 
Pág 36 / 104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 

39 
(continuação) 

Ruptura da linha de vent  
do vaso tratador  
eletrostático TF-TO-
1223001 A/C 
 
 

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 38/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura de tomadas de 
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 

41  

Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem -
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 39/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento através das 
bombas de transferência na
operação de envio do óleo 
(tratado) para os tanques 
de armazenamento 
 
 
 

• Falha na montagem ou 
desgaste do selo da 
bomba 

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 

43  

  
 
 

• Vazamentos em 
válvulas, juntas e 
conexões   

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
navio 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 40/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento de óleo nas 
linhas dos permutadores 
de calor (Resfriamento do 
óleo produzido) P-
1223003A/B 

• Ruptura por choque 
mecânico (por  exemplo 
queda de carga ou peça 
pesada) 
 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO   
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D III RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
•  

44  

 • Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 41/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de óleo nas 
linhas dos permutadores 
de calor (Resfriamento do 
óleo produzido) P-
1223003A/B 

• Erro de montagem ou 
fadiga do material  

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo no 
FPSO, com possibilidade de 
atingir o mar 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
 

Ver Hip. 44 
Pág 40 / 104 

Ver Hip. 44 
Pág 40 / 104 

Ver Hip. 44 
Pág 40 / 104 

• Seguir programa de treinamento e dos 
responsáveis pela montagem e manutenção 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 

o produto atingir o mar; 

44 
(continuação) 

 • Fadiga de material  • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 42/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Separação / Transferência para Tancagem  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Abertura indevida de PSV 
 

• Falha da válvula, erro 
de calibração ou erro de 
montagem 

• Sonora 
 

• Envio de produto (óleo + gás) 
para o  vaso de knock out (KO) 
do sistema de flare 
 

B II RM • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas  etc) 

• Seguir procedimentos operacionais  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 43/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Depuração e compressão de gás de baixa 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

 . 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do Vaso 
Depurador  

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 

o produto atingir o mar; 

46  

 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se 

o produto atingir o mar; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 44/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Depuração e compressão de gás de baixa 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

 . 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do Filtro  Choque mecânico  • Detector de Gás 

• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado para o 
sistema de drenagem aberta 
com possibilidade de 
contaminação do mar; 
• Possibilidade de incêndio 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI se o 
produto atingir o mar; 
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Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI 
se o produto atingir o mar; 
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 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar. 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Ruptura de tomada de
instrumento  

Choque mecânico  • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar; 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir  programa de inspeção e manutenção; 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI 
se o produto atingir o mar; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 45/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Depuração e compressão de gás de baixa 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

 . 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

Acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar 
 

A I RM • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI 
se o produto atingir o mar; 
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 Sobrepressão devido ao 
entupimento dos filtros 

• PDAH 
• Alarme  
• Detector de Gás 
• PSHH com fechamento 
da SDV 
 

• Perda de gás para atmosfera 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI 
se o produto atingir o mar; 
 
 

 

Abertura da PSV Falha da válvula ou erro 
de calibração 

• Visual  • Envio de gás para o  vaso de 
knock out (KO) do sistema de 
flare 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir o procedimento operacional 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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Ruptura da linha de 
sucção dos compressores  

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 46/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Depuração e compressão de gás de baixa 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

 . 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura da linha de sucção 
dos compressores 

Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip. 52 
Pág 45 / 104 

Ver Hip. 52 
Pág 45 / 104 

Ver Hip. 52 
Pág 45 / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 
na sucção dos 
compressores 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Vazamento nos 
compressores Booster 

Surge nos compressores • Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 47/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Depuração e compressão de gás de baixa 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

 . 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento nos 
compressores Booster 

 Corrosão  
 

• Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
 

Ver Hip. 54 
Pág 46 / 104 

Ver Hip. 54 
Pág 46 / 104 

Ver Hip. 54 
Pág 46 / 104 

• Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 

 

Ruptura da linha de 
descarga dos 
compressores booster 

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 48/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Depuração e compressão de gás de baixa 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :  

 . 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 
na descarga dos 
compressores booster 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

56  

 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 49/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do Vaso 
Depurador do compressor 
principal V-1231001 

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado no 
FPSO; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado no 
FPSO; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do PFSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 50/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do Filtro do 
compressor principal 

Choque mecânico  • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado no 
FPSO; 
• Possibilidade de incêndio 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

58  

Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Ruptura de tomada de 
instrumento  

Choque mecânico  • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 
 
 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir  programa de inspeção e manutenção; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 51/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

Acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 

A I RM • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

61  

Sobrepressão devido ao 
entupimento dos filtros 

• PDAH 
• Alarme  
• Detector de Gás 
• PSHH com fechamento 
da SDV 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Abertura da PSV Falha da válvula ou erro 
de calibração 

• Visual  • Envio de produto para o  vaso 
de knock out (KO) do sistema de 
flare 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir o procedimento operacional 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

62  

Ruptura da linha de 
sucção dos compressores 
principais  

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 52/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura da linha de 
sucção dos compressores 
principais  

Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip. 63 
Pág 50 / 104 

Ver Hip. 63 
Pág 50 / 104 

Ver Hip. 63 
Pág 50 / 104 

• Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

63 
(continuação) 

Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 
na sucção dos 
compressores principais 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

64  

 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Vazamento nos 
compressores principais C-
UC-1231001 A/C 

Surge nos compressores • Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

65  



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 53/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento nos 
compressores principais C-
UC-1231001 A/C 

 Corrosão  
 

• Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
 

Ver Hip. 65 
Pág 51/ 104 

Ver Hip. 65 
Pág 51 / 104 

Ver Hip. 65 
Pág 51 / 104 

• Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

65 
(continuação) 

Ruptura da linha de 
descarga dos 
compressores principais 

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

66  

 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 54/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 
na descarga dos 
compressores principais 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

67  

Ruptura do Vaso 
separador do adoçamento 
V-1235001 A/C 

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do PFSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

68  

 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 55/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

69  

 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Ruptura de tomada de
instrumento  

Choque mecânico  • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 
 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir  programa de inspeção e manutenção; 
 

70  

Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

Acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 
 

A I RM • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 56/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

Sobrepressão devido ao 
entupimento dos filtros 

• PDAH 
• Alarme  
• Detector de Gás 
• PSHH com fechamento 
da SDV 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 

Ver Hip. 71 
Pág 54 /104 

Ver Hip. 71 
Pág 54 /104 

Ver Hip. 71 
Pág 54 /104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

71 
(continuação) 

Abertura da PSV Falha da válvula ou erro 
de calibração 

• Visual  • Envio de produto para o  vaso 
de knock out (KO) do sistema de 
flare 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir o procedimento operacional 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

72  

Ruptura da linha  Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 57/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Cont. 
Ruptura da linha 

Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip. 73 
Pág 55 /104 

Ver Hip. 73 
Pág 55 /104 

Ver Hip. 73 
Pág 55 /104 

• Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

73 
(continuação) 

Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

74  

 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 58/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Depuração e compressão de gás de alta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES :   

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento nas torres de 
adoçamento T-1235001 
A/C 

Falha de material • Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado no 
FPSO; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
 

75  

 Corrosão  
 

• Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado no 
FPSO; 
 

   • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 59/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Vent e Flare de Alta e Baixa Pressão 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Neste sistema os vazamentos de óleo ficam restritos ao FPSO – Não se espera 
presença de óleo no Flare.  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura da linha principal 
(header) do sistema de 
flare  
  

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de gás para a 
atmosfera 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO   
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

76  

Furo na linha principal 
(header) do sistema de 
flare 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
• Danos materiais  
 
 

D II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

77  

 • Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
• Danos materiais   
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 60/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Vent e Flare de Alta e Baixa Pressão 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Neste sistema os vazamentos de óleo ficam restritos ao FPSO – Não se espera 
presença de óleo no Flare.  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Superenchimento do 
vaso de knock out do 
sistema de flare de alta 
e de baixa pressão 
 

• Falha no LICAH 
 

• Visual LG 
• LAHH  

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
• Possibilidade de presença de 
gotículas de líquido no flare 
levando ao incêndio destas 
pequenas gotas (fire rain) caso o 
tanque não seja esgotado pela 
bomba  
 

D II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
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 • Falha na bomba de 
condensado (não esgota o 
condensado armazenado) 

• Visual LG 
• LICAH  
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O líquido fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
• Possibilidade de presença de 
gotículas de líquido no flare 
levando ao incêndio destas 
pequenas gotas (fire rain) caso o 
tanque não seja esgotado pela 
bomba P-007 A/B 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do PFSO 
 

 

 •  Presença de líquido na 
linha principal do sistema 
de flare (header) devido 
ao superenchimento de 
algum vaso no sistema de 
processamento do óleo 
produzido 
 
 

• Visual LG 
• LICAH  
• LAHH  
 

• Aumento de nível de líquido 
no vaso de KO do sistema de 
flare 
• O condensado fica contido no 
sistema, não havendo 
vazamento para o ambiente 
• O condensado é retornado ao 
vaso através da linha de 
esgotamento   
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do PFSO 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 61/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Vent e Flare de Alta e Baixa Pressão 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Neste sistema os vazamentos de óleo ficam restritos ao FPSO – Não se espera 
presença de óleo no Flare.  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do Vaso de knock 
out do sistema de flare de 
alta e de baixa pressão 

• Choque mecânico (por 
exemplo queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PAL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de gás para a 
atmosfera  
• Possibilidade de incêndio e 
explosão 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D III RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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Ruptura de tomada de
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Detector de gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera 
• Danos materiais   
 
 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas 
• Seguir  programa de inspeção e manutenção 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem –
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de gás 
• Alarme 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas  

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção  

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas  etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 62/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Vent e Flare de Alta e Baixa Pressão 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Neste sistema os vazamentos de óleo ficam restritos ao FPSO – Não se espera 
presença de óleo no Flare.  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento de GLP / 
propano dos cilindros do 
sistema alternativo de 
manutenção do piloto do 
flare aceso 

• Ruptura do mangote 
flexível  
 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (GLP) no 
FPSO, Possibilidade de 
ocorrência de incêndio  e 
explosão 
• Danos materiais 
 

D III RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
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 • Ruptura do cilindro por 
choque mecânico 
 

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (GLP) no 
FPSO, Possibilidade de 
ocorrência de incêndio  e 
explosão 
• Danos materiais 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 63/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Vent e Flare de Alta e Baixa Pressão 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Neste sistema os vazamentos de óleo ficam restritos ao FPSO – Não se espera 
presença de óleo no Flare.  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de GLP / 
propano dos cilindros do 
sistema alternativo de 
manutenção do piloto do 
flare aceso 

• Corrosão • Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (GLP) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

Ver Hip. 82 
Pág 61/104 

Ver Hip. 82 
Pág 61/104 

Ver Hip. 82 
Pág 61/104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência dp FPSO 
 
 

82 
(continuação) 

 • Erro de montagem ou 
fadiga do material  

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (GLP) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

   • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 64/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Sistema de Drenagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

 T7352-0 e Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura de linha principal 
do sistema (header coletor) 
do sistema de drenagem 
 
 
 
 

• Choque mecânico (por 
exemplo:  queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
• Parada temporária de 

produção  
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc)  

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme)  

• PALL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Alarme; 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
• Parada temporária de 

produção  
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

 

Furo na linha principal do 
sistema (header coletor) de 
drenagem 

• Corrosão • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 65/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Sistema de Drenagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

 T7352-0 e Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Furo na linha principal do 
sistema (header coletor) de 
drenagem 

• Falha de material • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

Ver Hip 84 
Pág 63 /104 

Ver Hip 84 
Pág 63 /104 

Ver Hip 84 
Pág 63 /104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

84 
(continuação) 

Ruptura do slop tank  
(óleo recuperado) 
 

• Choque mecânico (por 
exemplo queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Alarme; 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo 
recuperado) no FPSO 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio 
• Danos materiais 
• Parada temporária de  

produção   
 

D III RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 66/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Sistema de Drenagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

 T7352-0 e Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Transbordamento do slop 
tank óleo sujo 

• Erro operacional  - 
esquecimento da válvula 
de dreno aberta para o 
slop tank 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo sujo) 
no FPSO  
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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Ruptura de tomada de 
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO  
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas  etc)  

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 67/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Sistema de Drenagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

 T7352-0 e Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem –
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO  
• Danos materiais 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas  etc)  

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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Vazamento nas bombas de 
reciclo do sistema de 
drenagem  

• Falha na montagem ou 
desgaste do selo da 
bomba 

• Alarme 
• Visual 
  

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO  
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 68/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura na linha de 
saída de água de 
produção do vaso do 1º. 
estágio de separação 
 
(linha de fundo do vaso 
e alimentação dos 
hidrociclones) 

• Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água de produção no 
FPSO  
• A água será captada nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de  slop da unidade 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 • Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água de produção a 
no FPSO  
• A água será captada nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de  slop da unidade 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 69/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo na linha de água 
de produção  (água 
oleosa) do vaso 
separador  do 1º. 
estágio de separação 
 
(linha de fundo do vaso e 
alimentação dos 
hidrociclones) 

• Corrosão • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água de produção  
no FPSO  
• A água será captada nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de  slop da unidade 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

91  

 • Falha de material • Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água de produção  
no FPSO  
• A água será captada nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de  slop da unidade 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

 

Ruptura do hidrociclone CI-
Z-5331001A/B 

• Choque mecânico (por 
exemplo queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água de produção  
no FPSO  
• A água será captada nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de  slop da unidade 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 70/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo nas linhas de topo do 
hidrociclone CI-Z-
5331001A/B 
 
(óleo que retorna ao 
processo) 
 

• Corrosão • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de óleo no FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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Ruptura da linha de fundo 
do hidrociclone CI-Z-
5331001A/B 
 
(água tratada) 
 

• Falha de material • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Choque mecânico (por 
exemplo: queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 71/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura da linha de fundo 
do hidrociclone CI-Z-
5331001A/B 
 
(água tratada) 
 

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PAH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme) 

• PALL com fechamento 
automático das SDVs e 
SSVs  
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip 94 
Pág 69 /104 

Ver Hip 94 
Pág 69 /104 

Ver Hip 94 
Pág 69 /104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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(continuação) 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 72/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo nas linhas de fundo do
hidrociclone CI-Z-
5331001A/B 
 
(água tratada) 
 

• Corrosão • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais  
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Falha de material • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais  
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 

 

Vazamento de água tratada 
através das bombas de 
transferência  
 
 
 

• Falha na montagem ou 
desgaste do selo da 
bomba 

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais  
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 73/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
 (Continuação) 
 
Vazamento de água tratada 
através das bombas de 
transferência  
 
 
 

• Vazamentos em 
válvulas, juntas e 
conexões   

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais  
 

Ver Hip 96 
Pág 71/104 

Ver Hip 96 
Pág 71/104 

Ver Hip 96 
Pág 71/104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

 

96 
(continuação) 

Ruptura de tomada de
instrumento   

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais  
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97  



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 74/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento de água de 
produção do permutador 
de calor  
 
(resfriador de água de  
produção antes do 
descarte final) 

• Ruptura por choque 
mecânico (por  exemplo 
queda de carga ou peça 
pesada) 
 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO,  
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Corrosão • Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 75/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tratamento da Água de Produção 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha de saída (fundo) do vaso de separação, hidrociclones, linha de 
alimentação do Vaso, a bomba e o permutador e deste para o descarte final 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento de água 
produzida do permutador 
de calor  
 
(resfriador da água 
produzida antes do 
descarte final) 

• Erro de montagem ou 
fadiga do material  

• Detector de gás 
• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de água tratada no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

Ver Hip 98 
Pág 73 /104 

Ver Hip 98 
Pág 73 /104 

Ver Hip 98 
Pág 73 /104 

• Seguir programa de treinamento e dos 
responsáveis pela montagem e manutenção 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 
(continuação) 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 76/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Gás Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha alimentação, vaso depurador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do Vaso 
Depurador V-5135001 

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 

 

Ruptura do Filtro  Choque mecânico  • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 
 
 
 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 77/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Gás Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha alimentação, vaso depurador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Ruptura de tomada de
instrumento  

Choque mecânico  • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 
 
 
 

C II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir  programa de inspeção e manutenção; 
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Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

Acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 

A I RM • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 78/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Gás Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha alimentação, vaso depurador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Cont. 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

Sobrepressão devido ao 
entupimento dos filtros 

• PDAH 
• Alarme  
• Detector de Gás 
• PSHH com fechamento 
da SDV 
 

• Perda de gás para atmosfera 
 

Ver Hip. 103 
Pág 76 /104 

Ver Hip. 103 
Pág 76/104 

Ver Hip. 103 
Pág 76 /104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

103 
(continuação) 

Abertura da PSV Falha da válvula ou erro 
de calibração 

• Visual  • Envio de produto para o  vaso 
de knock out (KO) do sistema de 
flare 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir o procedimento operacional 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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Ruptura de linha   Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Perda de condensado com 
possibilidade de contaminação 
do mar; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI 
se o produto atingir o mar; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 79/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Gás Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha alimentação, vaso depurador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura de linha   

Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip. 105 
Pág 77 /104 

Ver Hip. 105 
Pág 77 /104 

Ver Hip. 105 
Pág 77 /104 

• Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

105 
(continuação) 

Furo em linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 

 

Vazamento nos do 
permutador de calor P-
5135001 / P-5135002 
 

Choque mecânico  • Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D II RB • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 80/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Gás Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha alimentação, vaso depurador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Vazamento nos do 
permutador de calor P-
5135001 / P-5135002 
 

 Corrosão  
 

• Sonoro e visual no local 
e no Sistema Supervisório 
• Detectores de gás 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip. 107 
Pág 78/104 

Ver Hip. 107 
Pág 78/104 

Ver Hip. 107 
Pág 78/104 

• Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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(continuação) 

Ruptura da linha de 
descarga  

Choque mecânico  • PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio e 
explosão; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Seguir os procedimentos movimentação de 
cargas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Válvula bloqueada a 
jusante e falha da PSV 

• PSLL fechamento 
automático da SDV  
• Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio 
Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir programa de treinamento e atualização 
dos operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 81/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Gás Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui a linha alimentação, vaso depurador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo na linha, 
equipamentos e acessórios 

Corrosão • Detector de Gás 
• Alarme  
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

D II RB • Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste.  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
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 Falha de material • Detector de Gás 
• Alarme; 
 

• Perda de gás para atmosfera; 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc) 
• Registrar e investigar as causas do acidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 82/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tancagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: O armazenamento do óleo é feito nos tanques centrais da unidade. Os tanques 
laterais são de lastro e a tancagem é inertizada. 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura dos tanques de 
estocagem 

• Falha do sistema de 
inertização  (criação de 
atmosfera explosiva no 
interior dos tanques) 

• Alarme; 
• Visual 
 

• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio e explosão; 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade por ruptura do casco 
com perda de  produto (óleo) no 
mar; 
• Danos materiais 
• Parada de produção   
• Perda de produto   
 
 
 
 

D IV RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
•  Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 • Sobrepressão nos 
tanques (Falha na 
expulsão de gás pelo 
sistema de alívio de gás 
inerte do tanque (ex: 
bloqueio a jusante da 
saída de gás)) 

• Alarme; 
• Visual 
 

• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio e explosão; 
• Possibilidade de afundamento 
da unidade por ruptura do casco 
com perda de produto (óleo) no 
mar; 
• Danos materiais 
• Parada de produção   
• Perda de produto   
 
 
 

    • Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar. 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 83/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tancagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: O armazenamento do óleo é feito nos tanques centrais da unidade. Os tanques 
laterais são de lastro e a tancagem é inertizada. 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
 
(Continuação) 
 
Ruptura dos tanques de 
estocagem 

• Implosão dos tanques 
(falha na admissão de gás 
pelo sistema de gás inerte 
do tanque (ex: bloqueio a 
montante da saída de gás, 
não geração de gás inerte 
etc)) 

• Alarme; 
• Visual 
 

• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio e explosão  
• Possibilidade de afundamento 
da unidade por ruptura do casco 
com perda de produto (óleo) no 
mar 
•  Danos materiais 
• Parada de produção  
 

Ver Hip 110 
Pág 81/104 

Ver Hip 110 
Pág 81/104 

Ver Hip 110 
Pág 81/104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
•  Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

110 
(continuação) 

 • Colisão com outras 
embarcações 

• Radar 
• Alarme 
• Visual   
 

• Possibilidade de afundamento 
da unidade por ruptura do casco 
com perda de  produto (óleo) no 
mar 
•  Possibilidade de ocorrência 
de incêndio e explosão  
• Danos materiais 
• Parada de produção 
• Perda de produto 

   • Seguir o procedimento de observar continuamente 
o radar 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
•  Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 84/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tancagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: O armazenamento do óleo é feito nos tanques centrais da unidade. Os tanques 
laterais são de lastro e a tancagem é inertizada. 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Furo nos tanques de 
armazenamento de óleo 
produzido 

• Corrosão, desgaste de 
material  

• Detector de gás 
• Alarme; 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO, 
• Danos materiais 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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Ruptura de tomada de 
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas;  

• Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 85/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Tancagem 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: O armazenamento do óleo é feito nos tanques centrais da unidade. Os tanques 
laterais são de lastro e a tancagem é inertizada. 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem -
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) na 
FPSO 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 86/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação  De Óleo - Offloading 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamento através da 
bomba de transferência na 
operação de exportação 
(offloading) B-1223601B 
 
 

• Falha na montagem ou 
desgaste do selo da 
bomba 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• O óleo será captado nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de slop da unidade 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas  

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
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Ruptura de linha de 
exportação de óleo 
(offloading) da FPSO  

• Choque mecânico (por 
exemplo queda de carga 
ou peça pesada) 
 

• PSLL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO, 
com possibilidade de atingir o 
mar 
• O óleo será captado nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de  slop da unidade 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

D III RM • Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
•  Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 87/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação  De Óleo - Offloading 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura de linha de 
exportação de óleo 
(offloading) da FPSO  

• Sobrepressão devido a 
fechamento de válvula a 
jusante (erro de operação 
ou falha intrínseca) e falha 
da proteção (PSH sem 
fechamento automático 
das SDVs e alarme)  

• PSLL com fechamento 
automático da XV e SDVs 
• Detector de gás 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO, 
com possibilidade de atingir o 
mar 
• O óleo será captado nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de slop da unidade 
• Possibilidade de ocorrência de 
incêndio  
• Danos materiais 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip 115 
Pág 85/104 

Ver Hip 115 
Pág 85/104 

Ver Hip 115 
Pág 85/104 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores  

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
•  Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI, 

se o produto atingir o mar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

115 
(continuação) 

Furo na linha de 
exportação de óleo 
(offloading) da FPSO 

• Corrosão • Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
• O óleo será captado nas 
bacias de contenção da área d 
processo, seguindo para o 
tanque de slop da unidade 
 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 88/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação  De Óleo - Offloading 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Furo na linha de 
exportação de óleo 
(offloading) da FPSO 

• Falha de material • Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto no FPSO 
• Danos materiais 
 

Ver Hip 116 
Pág 86/104 

Ver Hip 116 
Pág 86/104 

Ver Hip 116 
Pág 86/104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
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(continuação) 

Abertura indevida da PSV • Falha da válvula, erro 
de calibração ou erro de 
montagem 

• Alarme sonoro  
 

• Envio de produto para o  vaso 
de knock out (KO) do sistema de 
flare 
 

B II RM • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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Vazamento no scrapper  
lançador  
  

• Erro de operação • Alarme 
 

• Perda de  produto no FPSO 
• Produto será contido nas 
bacias na área de processo 
sendo enviado para o tanque de 
slop 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção, manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 89/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação  De Óleo - Offloading 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura de tomada de
instrumento  

• Choque mecânico ou 
perda da integridade física 
ou mecânica 

• Alarme  
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
• Danos materiais 
 

C II RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos movimentação de cargas; 
• Seguir os procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de coleta 
• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de montagem –
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
FPSO 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – 
SOPEP caso não haja ignição do produto vazado 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

120  

Ruptura do mangote de 
transferência entre o FPSO 
e o navio aliviador 

• Erro de operação – 
realização da 
transferência foras das 
condições estabelecidas 
nos procedimentos para 
realização do offloading 

• PSLL com fechamento 
automático da XV 
• Alarme 
• Visual 
 

• Perda de produto (óleo) no 
mar 
• Danos materiais 
• Parada de produção  
 

C III RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI 
• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 

pela operação de exportação  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 90/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação  De Óleo - Offloading 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Ruptura do mangote de 
transferência entre o FPSO 
e o navio aliviador 

• Desconexão do 
mangote de transferência 
entre o FPSO e o navio 
aliviador  por desgaste do 
material ou Erro de 
operação – realização da 
transferência foras das 
condições estabelecidas 
nos procedimentos para 
realização do offloading 

• PSLL com fechamento 
automático da XV 
• Alarme 
• Visual 
 
 

• Perda de  produto (óleo) no 
mar 
• Danos materiais 
• Parada de produção   
 

Ver Hip 121 
Pág 88104 

Ver Hip 121 
Pág 88/104 

Ver Hip 121 
Pág 88/104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 

pela operação de exportação 
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(continuação) 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 91/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação De Gás 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

 Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do gasoduto no
trecho entre a FPSO e a
válvula ESDV 
 

• Choque mecânico  
(arraste de âncora, queda 
de âncora, queda de 
carga pesada, apetre-
chos de pesca etc) 

• PSL com fechamento 
automático das ESDV’s  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

D IV RM • Solicitar a inclusão da instalação em Cartas 
Náuticas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
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• Sobrepressão devido 
a fechamento de válvula 
a jusante (erro de 
operação ou falha 
intrínseca) e falha da 
proteção (PSH’s sem o 
fechamento das 
correspondentes ESDV’s) 
 

• PSL com fechamento 
automático das ESDV’s  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 92/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação De Gás 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

 Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Cont. 
Ruptura do gasoduto no 
trecho entre o FPSO e a 
válvula ESDV 
 

• Falha material • PSL com fechamento 
automático das ESDV’s  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip 122 
Pág 90/104 

Ver Hip 122 
Pág 90/104 

Ver Hip 122 
Pág 90/104 

• Seguir os procedimentos para compra, inspeção, 
instalação e teste hidrostático 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

122 
(continuação) 

• Falta de apoio do duto 
no solo  
 

• PSL com fechamento 
automático das ESDV’s  
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

   • Seguir as normas de projeto de construção de 
dutos submarinos 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 93/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Exportação De Gás 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Inclui as linhas de exportação de óleo produzido e as bombas na operação de 
exportação e o scrapper lançador  

 Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
 • Adversidades 

Climáticas 
• PSL com fechamento  
• automático da SDV 
(tempo de bloqueio: 20 s); 
• Fechamento das 
ESDVs dos poços 
produtores 
• Fechamento da ESDV 
do manifold de óleo 
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

Ver Hip 122 
Pág 90/104 

Ver Hip 122 
Pág 90/104 

Ver Hip 122 
Pág 90/104 

• Seguir as normas de projeto de construção de 
dutos submarinos 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

122 
(continuação) 

Furo no gasoduto no trecho
entre a a válvula ESDV 
 
 

• Corrosão • Visual  • Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 

B II RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes,proteção 
catódica, válvulas, etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 
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 • Falha de material • Visual 
 
 

• Perda de gás para a 
atmosfera; 
• Possibilidade de incêndio; 
• Danos matérias 
• Parada de Produção 
 
 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da FPSO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P   UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 94/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Estabilidade do FPSO P-58  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Perda de Estabilidade do 
FPSO 
 

• Colisão outra 
embarcação 
(embarcação de apoio, 
navio aliviador, etc.) 
 

• Visual 
• Radar 
• Sonora 
• Alarme 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, condensado 
e óleo) no mar  
• Possibilidade de incêndio   
• Possibilidade de lesões 
graves aos operadores 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da FPSO por ruptura do casco. 
• Danos materiais 
• Parada de produção 
 
 

C IV  RM • Solicitar a inclusão das instalações em Cartas 
Náuticas; 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir o procedimento de observar continuamente 
o radar 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar. 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
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 •  Erro de operação ou 
equipamento durante a 
distribuição do lastro ou 
carga 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, condensado 
e óleo) no mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de tombamento 
ou adernamento da FPSO  
• Danos materiais 
• Parada de produção 
 

   • Seguir programa de inspeção e manutenção do 
equipamento 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de 
pressão, inundação a água etc) 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Registrar e investigar as causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência do FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar 
• Seguir programa de treinamento e atualização dos 

operadores 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P   UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 95/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Estabilidade do FPSO P-58  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de Estabilidade do 
FPSO 
 

•  Incêndio/ explosão no 
navio 
 

•  Visual 
• Alarme no painel 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, condensado 
e óleo) no mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da FPSO 
• Danos materiais  
• Parada de produção  
 
 

Ver Hip 124 
Pág 93/104 

Ver Hip 124 
Pág 93/104 

Ver Hip 124 
Pág 93/104 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar. 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

124 
(continuação) 

 •  Condições de mar 
adversas 
 

•  Visual 
• Equipamentos de 
monitoramento  das 
condições do navio 
• Consulta a Boletins 
meteorológicos  
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, condensado 
e óleo) no mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
do FPSO  
• Danos materiais 
•  Parada de produção  
 

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO  
• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 

o produto atingir o mar. 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

 

Perda de posição do 
FPSO    

•  Falha estrutural do 
sistema de amarras 

• Visual • Possibilidade de falha nos 
risers, levando a perda de 
produto (óleo + gás) 
• Perda de produto no mar 
• Danos materiais 
• Parada de produção  
 

D IV RM • Cumprir procedimentos de inspeção, manutenção e 
substituição periódica do sistema de amarras 

• Adquirir correntes e amarras de fornecedores 
certificados 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

• Cumprir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 

 
OBSERVAÇÂO: 
1. Os sistemas de ancoramento e amarração são 
projetados com fatores de segurança para a proteção 
dos risers e dos cabos de amarração 
 

125  



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P   UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 96/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Estabilidade do FPSO P-58  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de posição do 
FPSO   

• Condições 
meteorológicas e de 
correntes marítimas 
severas 

• Visual • Possibilidade de falha nos 
risers, levando a perda de 
produto (óleo + gás) 
• Perda de  produto no mar 
• Danos materiais 
 
 
 

Ver Hip 125 
Pág 94/104 

Ver Hip 125 
Pág 94/104 

Ver Hip 125 
Pág 94/104 

• Cumprir procedimentos de inspeção, manutenção e 
substituição periódica do sistema de amarras 

• Adquirir correntes e amarras de fornecedores 
certificados 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

• Cumprir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 

 
OBSERVAÇÂO: 
1. Os sistemas de ancoramento e amarração são 
projetados com  fatores de segurança para a proteção 
dos risers e dos cabos de amarração 
 

125 
(continuação) 

 • Instalação incorreta 
do cabo de amarração 

• Visual • Possibilidade de falha nos 
risers, levando a perda de 
produto (óleo + gás) 
• Perda de  produto no mar 
• Danos materiais 
 
 
 

   • Cumprir procedimentos de inspeção, manutenção e 
substituição periódica do sistema de amarras 

• Adquirir correntes e amarras de fornecedores 
certificados 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

• Cumprir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 

 
OBSERVAÇÂO: 
1. Os sistemas de ancoramento e amarração são 
projetados com  fatores de segurança para a proteção 
dos risers e dos cabos de amarração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P   UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 97/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA:  Estabilidade do FPSO P-58  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda de posição do 
FPSO   

• Excesso de tensão 
sobre as amarras 

• Visual • Possibilidade de falha nos 
risers, levando a perda de 
produto (óleo + gás) 
• Perda de produto no mar 
• Danos materiais 
 
 
 

Ver Hip 125 
Pág 94/104 

Ver Hip 125 
Pág 94/104 

Ver Hip 125 
Pág 94/104 

• Cumprir procedimentos de inspeção, manutenção e 
substituição periódica do sistema de amarras 

• Adquirir correntes e amarras de fornecedores 
certificados 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 

• Cumprir procedimento de registro e investigação 
das causas do acidente 

 
OBSERVAÇÃO: 
 
1. Os sistemas de ancoragem e amarração são 
projetados com  fatores de segurança para a proteção 
dos risers e dos cabos de amarração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
(continuação) 

 
 
 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 98/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Abastecimento de Óleo Diesel e Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:   

 Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Ruptura do mangote de 
transferência de óleo diesel 
e/ou óleo combustível entre 
o Barco de Apoio e o FPSO 

• Erro de operação – 
realização da 
transferência foras das 
condições estabelecidas 
nos procedimentos 
relativos a transferência 
de combustível 

• Visual 
 

• Perda de produto (óleo diesel, 
lubrificante, etc) no mar 
• Danos materiais  
 

B III RM • Seguir os procedimentos operacionais  
• Seguir programa de treinamento e atualização dos 

operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 

126  

 • Desconexão do 
mangote de transferência 
entre Barco de Apoio e o 
FPSO por desgaste do 
material de engate ou erro 
de operação – realização 
da transferência foras das 
condições estabelecidas 
nos procedimentos 
relativos a transferência 
de combustível 

• Visual 
 

• Perda de produto (óleo diesel, 
lubrificante, etc) no mar 
• Danos materiais 
 
 

   • Seguir os procedimentos operacionais  
• Seguir programa de treinamento e atualização dos 

operadores  
• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 

equipamentos e linhas  
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência  

• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 99/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Abastecimento de Óleo Diesel e Combustível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES:   

 Caracterização da Atividade. 
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Vazamentos em válvulas, 
juntas e conexões 

• Erro de  montagem -
acoplamento incorreto ou 
desgaste do material 

• Visual 
 

• Perda de produto (óleo diesel, 
lubrificante, etc) com 
possibilidade de atingir o mar 
 

A I RM • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir os procedimentos que garantam a 
disponibilidade do sistema de coleta 

• Seguir programa de treinamento dos responsáveis 
pela montagem e manutenção 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, se 
o produto atingir o mar 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 100/105 

INSTALAÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO FPSO  P-58 FASE OPERAÇÃO FPSO P-58  SISTEMA: Heliponto 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade, Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES  

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROB. 

CAT. 
CONS. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Queda/ Colisão de 
helicóptero com o FPSO  

• Choque com estruturas 
elevadas no FPSO  

• Visual 
 

• Possibilidade de danos aos 
equipamentos / estruturas na 
Unidade 
 
• Possibilidade de 
incêndio/explosão 
 
• Possibilidade de queda do 
helicóptero no mar 
 

D III RM • Seguir os procedimentos de restringir o uso dos 
guindastes durante as operações de aterrissagem/ 
decolagem do helicóptero 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Seguir procedimento que garanta que a empresa 
contratada cumpra as normas de proteção ao vôo 
de aeronaves nas proximidades de embarcações 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO  
• Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo 

no mar 
 

128  

  •Condição de tempo 
adversa 
 

• Visual 
 

• Possibilidade de danos aos 
equipamentos / estruturas na 
Unidade 
 
• Possibilidade de 
incêndio/explosão 
 
• Possibilidade de queda do 
helicóptero no mar 
 

   • Seguir os procedimentos operacionais (atender as 
condições climáticas limites) 

• Seguir procedimento que garanta que a empresa 
contratada cumpra as normas de proteção ao vôo 
de aeronaves nas proximidades de embarcações 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência do FPSO  
• Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo 

no mar 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 101/105 

INSTALAÇÃO BARCO DE SUPRIMENTO,  NAVIO ALIVIADOR e NAVIO MENSAGEIRO FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Estabilidade Das  Embarcações 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Operações no entorno do FPSO 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
Perda da Estabilidade do 
Barco de Apoio 
 

•  Colisão com outra 
embarcação 

•  Radar 
• Alarme  
• Visual 
• Sonora 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, etc) no mar   
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de incêndio 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
 
 

D IV  RM • Seguir os procedimentos operacionais   
• Seguir o procedimento de observar continuamente 

o radar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
 
 

129  

 •  Erro de operação ou 
equipamento durante a 
distribuição do lastro ou 
carga 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, etc) o mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de tombamento 
ou adernamento da embarcação 
• Danos materiais  
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

    • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de 
pressão, inundação a água etc) 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 102/105 

INSTALAÇÃO BARCO DE SUPRIMENTO,  NAVIO ALIVIADOR e NAVIO MENSAGEIRO FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Estabilidade Das  Embarcações 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Operações no entorno do FPSO 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda da Estabilidade do 
Barco de Apoio 

•  Incêndio/ explosão no 
navio 
 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, etc) no mar   
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

Ver Hip 129 
Pág 100/104 

Ver Hip 129 
Pág 100/104 

Ver Hip 129 
Pág 100/104 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  

 

129 
(continuação) 

 •  Condições de mar 
adversas 
 

• Visual 
• Equipamentos de 
monitoramento  das 
condições do navio 
• Consulta a Boletins 
meteorológicos  
 
 
 
 
 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, etc) no mar 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
• Interrupção das operações da 
embarcação 
   

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 103/105 

INSTALAÇÃO BARCO DE SUPRIMENTO,  NAVIO ALIVIADOR e NAVIO MENSAGEIRO FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Estabilidade Das  Embarcações 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Operações no entorno do FPSO 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda da Estabilidade do 
Barco de Apoio 

• Choque mecânico p. ex.  
queda de material, carga 
ou peça pesada (ex.: 
bombonas, tambores, 
cilindros de GLP etc)  
 
 

• Visual 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, etc)no mar 
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

Ver Hip 129 
Pág 100/104 

Ver Hip 129 
Pág 100/104 

Ver Hip 129 
Pág 100/104 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  

 
 

129 
(continuação) 

Perda da Estabilidade do 
Navio Aliviador 
 

•  Colisão com outra 
embarcação 

•  Radar 
• Alarme  
• Visual 
• Sonora 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, etc)no mar   
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de incêndio 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
• Interrupção das operações da 
embarcação   
 

D IV  RM • Seguir os procedimentos operacionais   
• Seguir o procedimento de observar continuamente 

o radar 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 104/105 

INSTALAÇÃO BARCO DE SUPRIMENTO,  NAVIO ALIVIADOR e NAVIO MENSAGEIRO FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Estabilidade Das  Embarcações 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Operações no entorno do FPSO 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda da Estabilidade do 
Navio Aliviador 
 

•  Erro de operação ou 
equipamento durante a 
distribuição do lastro ou 
carga 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, e óleo) no 
mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de tombamento 
ou adernamento da embarcação 
• Danos materiais 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

Ver Hip 130 
Pág 102/104 

Ver Hip 130 
Pág 102/104 

Ver Hip 130 
Pág 102/104 

• Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas 

• Cumprir procedimento de movimentação de carga 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 

dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de 
pressão, inundação a água etc) 

• Seguir programa de treinamento e atualização dos 
operadores 

• Seguir procedimento de contratação de mão de 
obra qualificada 

• Seguir os procedimentos operacionais 
• Seguir procedimento de registro e investigação das 

causas do acidente 
• Seguir programa de treinamento para as situações 

de emergência 
• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
 
 

130 
(continuação) 

 •  Incêndio/ explosão no 
navio 
 

•  Visual 
• Alarme 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, e óleo) no 
mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de afundamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
 
 

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE PETROBRAS – E&P  UO-ES DATA Jan/2011 FOLHA 105/105 

INSTALAÇÃO BARCO DE SUPRIMENTO,  NAVIO ALIVIADOR e NAVIO MENSAGEIRO FASE OPERAÇÃO FPSO P-58 SISTEMA: Estabilidade Das  Embarcações 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Caracterização da Atividade,  Memorial Descritivo, Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Operações no entorno do FPSO 

  
 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT. 
PROB 

CAT.  
CONS.. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
(Continuação) 
 
Perda da Estabilidade do 
Navio Aliviador 
 

•  Condições de mar 
adversas 
 

• Visual 
• Equipamentos de 
monitoramento  das 
condições do navio 
• Consulta a Boletins 
meteorológicos  
 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, e óleo) no 
mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Interrupção das operações da 
embarcação 
• Danos materiais 

Ver Hip 130 
Pág 102/104 

Ver Hip 130 
Pág 102/104 

Ver Hip 130 
Pág 102/104 

• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente  

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
 

 

130 
(continuação) 

 Choque mecânico p. ex.  
queda de material, carga 
ou peça pesada 

• Visual 
 

• Possibilidade de queda de 
equipamentos e produtos (óleo 
diesel, lubrificante, e óleo) no 
mar  
• Possibilidade de queda de 
homem ao mar 
• Possibilidade de 
tombamento ou adernamento 
da embarcação 
• Danos materiais   
• Interrupção das operações da 
embarcação 
 

   • Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas etc) 

• Interromper operação caso as condições climáticas 
sejam superiores à 8 na escala Beaufort 

• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência 

• Seguir procedimento de registro e investigação das 
causas do acidente 

• Acionar o Plano de Contingência da embarcação 
• Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI  
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V-T-1233001

01894 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

V-5135001

01893 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

34

00175

SG-1223002

00085 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-003

FIRE CONFIRMED M-09

06526 I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

OIL CORROSION INHIBITOR

04398 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

34

04385

34

04383

PRODUCTION MANIFOLD

01913 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

P-1231001

01911 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

94

00082

34

00080
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00079

34

00078

DEFOAMER

04387I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

FIRE CONFIRMED M-05

06517 I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

5 BDV TYPICAL 1 - GENERAL NOTES (FGS SUBSYSTEM).

18 CONNECTION FOR H2S SCAVENGER. (MATERIAL: BX2)

MJB/SMPGRMORAISSPUPPIN04 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIASPUPPIN26 Mar 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00331 (REVISED WHERE INDICATED)

(NOTE 8)

14 SEALING SYSTEM.

13 THIS COAMING (HEIGHT ~150mm) SHALL ATTEND TO FOLLOWING EQUIPMENTS
(MODULE M-05):
- SG-1223001
- SG-1223002

9 SAND FLUSH CONNECTION.

6 GAS FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR OPERATIONAL CONTROL PURPOSES
(MAXIMUM UNCERTAINTY = 3,0%). FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

3 UTILITY CONNECTION.

1 FLOW AT STANDARD CONDITIONS (15.6°C AND 101.3 kPa abs).

23 REDUCTION SHALL BE LOCATED AT LEAST 3D (OF OUTLET NOZZLE DIAMETER) AWAY
FROM EQUIPMENT.

24 ELBOWS SHALL BE LOCATED AT EQUIPMENT TRANSVERSAL DIRECTION AT LEAST 5D
(OF OUTLET NOZZLE DIAMETER) AWAY FROM EQUIPMENT. FOR LONGITUDINAL
CURVES NO RESTRICTIONS ARE REQUIRED.

22 HEAT TRACING SHALL BE PROVIDED FOR ALL STAND-PIPES.

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-002_B.PID

4 - SOLVED.

5 - SOLVED.

3 - CANCELLED.

2 - SOLVED.

21 VALVES OUT OF SCOPE OF EQUIPMENT VENDOR.

20 THE OIL CORROSION INHIBITOR INJECTION POINT SHALL BE AS NEAR AS POSSIBLE
FROM HP SEPARATOR ENTRANCE.

1 - SOLVED.

94

34

HOLD LIST

HIGH PRESSURE FLARE : I-DE-3010.78-5412-944-TKP-009.

OPEN DRAIN : I-DE-3010.78-5336-944-TKP-007.

17 CANCELLED.

16 BY FLOW METERING PACKAGE SUPPLIER. FOR FURTHER DETAILS, SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

19 TWO FILTERS OR DOUBLE FILTER SHALL BE PROVIDED UPSTREAM THE POSITIVE
DISPLACEMENT METERS. THESE FILTER SHALL BE SUPPLIED BY POSITIVE
DISPLACEMENT FLOW VENDOR.

15 TO BE LOCATED IN THE LIQUID PHASE.

REFERENCE DOCUMENTS
ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - ET - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-002 - HP SEPARATOR.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT

D30217-1-J-100862-DNV LETTER

IEES/PSP58P62-TKP-041/10

TQF-P58-TKP-PRO-0005 TQF-P58-TKP-PRO-0118

TQF-P58-TKP-PRO-0037 TQF-P58-TKP-PRO-0123

TQF-P58-TKP-PRO-0047 TQF-P58-TKP-PRO-0127.

TQF-P58-TKP-INS-0056 TQF-P58-TKP-PRO-0177

TQF-P58-TKP-INS-0057 TQF-P58-TKP-PRO-0179

TQF-P58-TKP-PRO-0072 TQF-P58-TKP-PRO-0236

TQF-P58-TKP-PRO-0076

TQF-P58-TKP-INS-168

12 CHECK VALVES ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED NEAR TO
PROCESS LINE.

11 INSTRUMENTS SUPPLIED BY EQUIPMENT VENDOR.

10 LIQUID FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR OPERATIONAL CONTROL PURPOSES
(MAXIMUM UNCERTAINTY = 1%). FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM. POSITIVE DISPLACEMENT
TYPE FLOW METER.

8 SEE "GENERAL NOTES" FOR SAMPLING DETAILS.

7 INFORMATION AVAILABLE BOTH ON CSS AND FLOW METERING SYSTEM
WORKSTATION.

4 CLOSED DRAIN.

2 MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE SDV AND EQUIPMENT OUTLET NOZZLE SHALL BE
1,5 LINE DIAMETER.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

7 - SOLVED.

NLP-LT
SC3

27 MINIMUM DISTANCE BETWEEN SAMPLE POINT AND CHEMICAL INJECTION POINTS
SHALL BE 1200mm, IN ORDER TO AVOID SAMPLE CONTAMINATION.

28 PIT-1223009, FIT-1223009 AND TIT-1223009 ARE ASSOCIATED TO FQIT-1200011. SEE:
I-DE-3010.78-1231-944-TKP-011.

MJB/SMPMBORBAPMONTEDO05 Aug 2010B
FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02987 INCLUDED HAZOP RECOMMENDATION R2.

M
IN
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M

26 VALVE SHALL BE KEY INTERLOCKED WITH VET-1223016 TO AVOID FLOW TO
SG-1223001 AND SG-1223002 AT THE SAME TIME (SEE I-DE-3010.78-1223-944-TKP-003).
GENERAL REQUIREMENTS FOR KEY INTERLOCKED SEE I-RM-3010.78-1200-296-TKP-502.

25 CLEANING CONNECTION.

6 - SOLVED.
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SHEETSCALE
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JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

24"x18"24"x18"

BBBB

HOLD CVI

1223003

LI

2"-DA-B9-021-

1/2"

3/4"x1/2"
3/4"-PC-BX16-1397-PP

PP-

(NOTE 8)

NLP-LT
SC4

(NOTE 27)

B

3/4"-CNI-3000#-1558-
(NOTE 20)

VET-1326T1
VET-1223508 VET-1223507

VET-1326T1 VET-1326T1

VET-1223506 VET-1223505
VET-1326T1

VET-1313VET-1313VET-1313VET-1313

VET-1223501VET-1223502VET-1223503VET-1223504

4"-PC-B11-1408-PP

4
"-

P
C

-B
1

1
-1

4
0
9
-P

P

4
"-

P
C

-B
1

1
-1

4
1
0
-P

P

4
"-

P
C

-B
1

1
-1

4
1
1
-P

P

3"-PC-B11-1412-PP

P
P

-

P
P

-

P
P

-

P
P

-

PP-

PP-
PP-

SAMPLING BOTTLE
B

P
P

-

P
P

-

P
P

-

P
P

-

P
P

-

P
P

- P
P

-

P
P

-
P

P
-

2"

(NOTE 16)

(NOTE 16)

(NOTE 6)

FQIT-1200011

SET=1737,0 kPa-g

CASE: BLOCKED
DISCHARGE

CASE: BLOCKED
DISCHARGE

SET=1655.0 kPa-g

CASE: BLOCKED
DISCHARGE

SET=1737,0 kPa-g

CASE: BLOCKED
DISCHARGE

SET=1655.0 kPa-g

B

B

B

GE-5147001A/D

06792 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

E
1

0
B

X
1

6

V
E

T
-0

1
3
T

1

LO

3"-P-E10-1243-

B

V
E

T
-1

2
2
3

5
5
0

VALV-12230509

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

4
9
4

VALV-12230091

VALV-12230157

VALV-12230282

VALV-12230163

VALV-12230173

VALV-12230174

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

1
7
5

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

5
1
0

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

1
7
2

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

5
1
1

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

5
1
2

V
A

L
V

-1
2
2

3
0

5
1
3

B

(NOTE 29)

29 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITENS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF SUPPLY.
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FIRE CONFIRMED M-09

06526 I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

OIL CORROSION INHIBITOR

04398 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

34
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PRODUCTION MANIFOLD

01913 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

P-1231001
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FIRE CONFIRMED M-05

06517 I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

5 BDV TYPICAL 1 - GENERAL NOTES (FGS SUBSYSTEM).

18 CONNECTION FOR H2S SCAVENGER. (MATERIAL: BX2)

MJB/SMPGRMORAISSPUPPIN04 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIASPUPPIN26 Mar 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00331 (REVISED WHERE INDICATED)

(NOTE 8)

14 SEALING SYSTEM.

13 THIS COAMING (HEIGHT ~150mm) SHALL ATTEND TO FOLLOWING EQUIPMENTS
(MODULE M-05):
- SG-1223001
- SG-1223002

9 SAND FLUSH CONNECTION.

6 GAS FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR OPERATIONAL CONTROL PURPOSES
(MAXIMUM UNCERTAINTY = 3,0%). FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

3 UTILITY CONNECTION.

1 FLOW AT STANDARD CONDITIONS (15.6°C AND 101.3 kPa abs).

23 REDUCTION SHALL BE LOCATED AT LEAST 3D (OF OUTLET NOZZLE DIAMETER) AWAY
FROM EQUIPMENT.

24 ELBOWS SHALL BE LOCATED AT EQUIPMENT TRANSVERSAL DIRECTION AT LEAST 5D
(OF OUTLET NOZZLE DIAMETER) AWAY FROM EQUIPMENT. FOR LONGITUDINAL
CURVES NO RESTRICTIONS ARE REQUIRED.

22 HEAT TRACING SHALL BE PROVIDED FOR ALL STAND-PIPES.

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-002_B.PID

4 - SOLVED.

5 - SOLVED.

3 - CANCELLED.

2 - SOLVED.

21 VALVES OUT OF SCOPE OF EQUIPMENT VENDOR.

20 THE OIL CORROSION INHIBITOR INJECTION POINT SHALL BE AS NEAR AS POSSIBLE
FROM HP SEPARATOR ENTRANCE.

1 - SOLVED.

94

34

HOLD LIST

HIGH PRESSURE FLARE : I-DE-3010.78-5412-944-TKP-009.

OPEN DRAIN : I-DE-3010.78-5336-944-TKP-007.

17 CANCELLED.

16 BY FLOW METERING PACKAGE SUPPLIER. FOR FURTHER DETAILS, SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

19 TWO FILTERS OR DOUBLE FILTER SHALL BE PROVIDED UPSTREAM THE POSITIVE
DISPLACEMENT METERS. THESE FILTER SHALL BE SUPPLIED BY POSITIVE
DISPLACEMENT FLOW VENDOR.

15 TO BE LOCATED IN THE LIQUID PHASE.

REFERENCE DOCUMENTS
ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - ET - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-002 - HP SEPARATOR.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT

D30217-1-J-100862-DNV LETTER

IEES/PSP58P62-TKP-041/10

TQF-P58-TKP-PRO-0005 TQF-P58-TKP-PRO-0118

TQF-P58-TKP-PRO-0037 TQF-P58-TKP-PRO-0123

TQF-P58-TKP-PRO-0047 TQF-P58-TKP-PRO-0127.

TQF-P58-TKP-INS-0056 TQF-P58-TKP-PRO-0177

TQF-P58-TKP-INS-0057 TQF-P58-TKP-PRO-0179

TQF-P58-TKP-PRO-0072 TQF-P58-TKP-PRO-0236

TQF-P58-TKP-PRO-0076

TQF-P58-TKP-INS-168

12 CHECK VALVES ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED NEAR TO
PROCESS LINE.

11 INSTRUMENTS SUPPLIED BY EQUIPMENT VENDOR.

10 LIQUID FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR OPERATIONAL CONTROL PURPOSES
(MAXIMUM UNCERTAINTY = 1%). FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM. POSITIVE DISPLACEMENT
TYPE FLOW METER.

8 SEE "GENERAL NOTES" FOR SAMPLING DETAILS.

7 INFORMATION AVAILABLE BOTH ON CSS AND FLOW METERING SYSTEM
WORKSTATION.

4 CLOSED DRAIN.

2 MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE SDV AND EQUIPMENT OUTLET NOZZLE SHALL BE
1,5 LINE DIAMETER.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

7 - SOLVED.

NLP-LT
SC3

27 MINIMUM DISTANCE BETWEEN SAMPLE POINT AND CHEMICAL INJECTION POINTS
SHALL BE 1200mm, IN ORDER TO AVOID SAMPLE CONTAMINATION.

28 PIT-1223009, FIT-1223009 AND TIT-1223009 ARE ASSOCIATED TO FQIT-1200011. SEE:
I-DE-3010.78-1231-944-TKP-011.

MJB/SMPMBORBAPMONTEDO05 Aug 2010B
FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02987 INCLUDED HAZOP RECOMMENDATION R2.

M
IN

IM
U

M

26 VALVE SHALL BE KEY INTERLOCKED WITH VET-1223016 TO AVOID FLOW TO
SG-1223001 AND SG-1223002 AT THE SAME TIME (SEE I-DE-3010.78-1223-944-TKP-003).
GENERAL REQUIREMENTS FOR KEY INTERLOCKED SEE I-RM-3010.78-1200-296-TKP-502.

25 CLEANING CONNECTION.

6 - SOLVED.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
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A1: 841x594mm

PROJ.

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

CHECK

SIZE

APPROVALDRAWN

CC

TITLE

SHEETSCALE

DATE

AREA OR UNIT

JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

24"x18"24"x18"

BBBB
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DISCHARGE

SET=1737,0 kPa-g

CASE: BLOCKED
DISCHARGE

SET=1655.0 kPa-g
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29 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITENS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF SUPPLY.

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

3/4"

3/4"

1"x3/4"

LO LO LO LO

LC LC LO LO

4"x3"

300#X150#
6"X8"

600#X150#
6"X10"

300#X150#
6"X8"

600#X150#
6"X10"

VALV-12230177

(NOTE 19)

BX2BX16

B

B

B

VALV-12230160

VALV-12230516

BX16

B11



DISC

1223009

XE

ER

1223008

XE

PY

OR

1223009

LAHH

1223009

LALL

1223002

PAHH

LY

1223009

LSHH

OR

T

ESD2 1223002

PALL

1223002

PSLL

1223002

PSHH

LY

1223009

LSLL

1223005

FIT

1223005

PIT

OR

1223005

FR

LY

1223008

XI

OR OROR

ESD2

T

1223005

TI

1223005

FQI

1223005

FI

1223005

PI

1223002

TI

DP

1223011

LIT

1223011

LIC

DP

1223009

LIT

I

1223002

PIT

OR

1223005

TIT

LY

REFLEX

1223010

LG

1223026

TIT

TY

1223026

TSH

1223026

TAH

1223026

TI

SN

CIP

SN

CIP

SN

CIP

SG-1223003

00179 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-012

34

04425

34

04424

34

04402

93

00188

SG-1223001

00085 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-002

34

04400

SDV-5412002

01386I-DE-3010.78-5412-944-TKP-002

V-1231001

01900 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

TQ-1223001A/B

01898 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

UC-1225001

01896 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

V-5135001

01892 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

TO-1223001/TO-1223002

01874 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

LSHH-1223023B/001B

00699 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-013

34

00187

SDV-5412003

01387I-DE-3010.78-5412-944-TKP-001

UC-1225001

01385I-DE-3010.78-1225-944-TKP-001

PSHH-1223033

00918 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

LSHHH-1223847/LSHHH-1223849
PSHH-1223814

00784 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-604

GAS CORROSION INHIBITOR

04423I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

LSHH-1223023A/025A

00803 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

93

00183

34

00184

B-UQ-1262001-04 A/B
BIOSTATIC

06779I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

B-UQ-1262001-05 A/B
BIOCIDE (SHOCK)

06780I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

Z-1235001

06680 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

SG-1223003

06418I-DE-3010.78-1223-944-TKP-012

Z-5331001

06090I-DE-3010.78-5331-944-TKP-001

Z-1227001

06778 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-012

3 - CANCELLED.

4- SOLVED.

1 - SOLVED.

2- PSV SIZE TO BE CONFIRMED BY EQUIPMENT VENDOR.

HOLD CVI

HOLD 2

HOLD LIST:

21 HEAT TRACING SHALL BE PROVIDED FOR ALL STAND PIPES.

22 ELBOWS SHALL BE LOCATED AT EQUIPMENT TRANSVERSAL DIRECTION AT LEAST 5D
(OF OUTLET NOZZLE DIAMETER) AWAY FROM EQUIPMENT. FOR LONGITUDINAL
CURVES NO RESTRICTIONS ARE REQUIRED.

20 VALVES OUT OF SCOPE OF EQUIPMENT VENDOR.

CASE: FIRE

CASE: FIRE

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-003_B.PID

19 INSTRUMENTS SUPPLIED BY EQUIPMENT VENDOR.

OPEN DRAIN : I-DE-3010.78-5336-944-TKP-007.

LOW PRESSURE FLARE : I-DE-3010.78-5412-944-TKP-009.

5 MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE SDV AND EQUIPMENT OUTLET NOZZLE SHALL BE
1,5 LINE DIAMETER.

3 UTILITY CONNECTION.

1 FLOW AT STANDARD CONDITIONS (15.6°C AND 101.3 kPa abs).

34

93

15 THE LSHHH (98%) OF CARGO TANKS STOP B-1223001A/D AND CLOSE SDV-1223007.

MJB/SMPGRMORAISSPUPPIN04 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPGRMORAISSPUPPIN01 Apr 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00331 (REVISED WHERE INDICATED)

13 CHECK VALVE ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED NEAR TO
PROCESS LINES.

18 SDV-1233007 WILL BE CLOSED BY PSHH FROM SETTLING TANK SELECTED.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

17 CONNECTION FOR H2S SCAVENGER (MATERIAL: BX2).

9 VALVES OPERATING AT SPLIT RANGE.

8 SEE "GENERAL NOTES" FOR SAMPLING DETAILS.

4 CLOSED DRAIN.

2 SAND FLUSH CONNECTION.

16 CANCELLED.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - ET - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3000.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-005 - CORROSION MONITORING SYSTEM.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-003 - P&ID - LP SEPARATOR.

12 TO BE LOCATED IN THE LIQUID PHASE.

11 SEALING SYSTEM.

14 BY FLOW METERING PACKAGE SUPPLIER. FOR FURTHER DETAILS, SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

10 THIS COAMING (HEIGHT ~150mm) SHALL ATTEND TO FOLLOWING EQUIPMENTS
(MODULE M-05):
-SG-1223001
-SG-1223002

7 INFORMATION AVAILABLE BOTH ON CSS HMIs AND FLOW METERING SYSTEM
WORKSTATION.

6 GAS FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR OPERATIONAL CONTROL PURPOSES
(MAXIMUM UNCERTAINTY = 3,0%). FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM. ORIFICE PLATE IN HOLD.

GENERAL NOTES

REFERENCE DOCUMENTS

(NOTES 7,14)

5- SOLVED.

6- SOLVED.

25 SDV-1223007 SHALL BE OPERATED MANUALLY IN CASE OF EMERGENCY AS INDICATED
IN I-DE-3010.78-1223-944-TKP-604.

26 MINIMUM DISTANCE BETWEEN SAMPLE POINT AND CHEMICAL INJECTION POINTS
SHALL BE 1200mm, IN ORDER TO AVOID SAMPLE CONTAMINATION.

27 PIT-1223005, FIT-1223005 AND TIT-1223005 ARE ASSOCIATED TO FQIT-1200011. SEE
P&ID I-DE-3010.78-1231-944-TKP-011.

TQF-P58-TKP-PRO-0237.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT

D30217-1-J-100862 - DNV LETTER.

7 - SOLVED.

M
IN

IM
U

M

(NOTE 26)

FQIT-1200011

TQF-P58-TKP-PRO-0006.

TQF-P58-TKP-PRO-0047.

TQF-P58-TKP-INS-0056.

TQF-P58-TKP-INS-0057.

TQF-P58-TKP-PRO-0127.

SC5
NLP-LT

MJB/SMPMBORBAPMONTEDO06 Aug 2010B
FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02987 INCLUDED HAZOP RECOMMENDATIONS R4, R7 AND R20

23 CLEANING CONNECTION.

24 VALVE SHALL BE KEY INTERLOCKED WITH VET-1223019 TO AVOID FLOW TO
SG-1223001 AND SG-1223002 AT THE SAME TIME (SEE I-DE-3010.78-1223-944-TKP-002).
GENERAL REQUIREMENTS FOR KEY INTERLOCKED SEE I-RM-3010.78-1200-296-TKP-502.
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CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)
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INITIALS:

10"-PC-BX17-1223-PP

PP-

2
"-

F
-B

1
0
-1

0
2
9
-P

P

P
P

-

1223011

LI

B

SC3
NLP-LT

(NOTES 8,26)

B

VALV-12230081

B

B

28 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF SUPPLY.
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00234 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-006
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06824

B-1223001A / D

02442 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-013

DEMULSIFIER
UQ-1261001

04448 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-013

34

04320

P-1223003

00077I-DE-3010.78-1223-944-TKP-009

TO-1223002

00209I-DE-3010.78-1223-944-TKP-008

34

06508

34

06478

FRESH WATER: I-DE-3010.78-5000-944-TKP-007.

7 CLEANING CONNECTION. THERE SHALL BE FORESEEN A "BACK-WASHING" SYSTEM TO
THE PLATE HEAT EXCHANGERS. THIS CONNECTION SHALL BE INSTALLED AT BOTTOM
OF PIPING.

8 MINIMUM DISTANCE BETWEEN SAMPLE POINT AND CHEMICAL INJECTION POINTS
SHALL BE 1200mm, IN ORDER TO AVOID SAMPLE CONTAMINATION.

HOLD LIST:

1 - SOLVED
2 - SOLVED

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-005_B.PID

OPEN DRAIN : I-DE-3010.78-5336-944-TKP-008.

MJB/SMPMBORBAANCOSTA08 dez 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA13 Aug 2010B
FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02987 AND HAZOP R04,R26.

MJB/SMPCBONADIAMAMARTINS19 abr 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00407 (REVISED WHERE INDICATED)

3 A WARNING PLATE SHALL BE INSTALLED BY SUPPLIER, ON EXCHANGER WITH THE
FOLLOWING WORDS:
"A EXPANSÃO TÉRMICA DE LÍQUIDO BLOQUEADO PODE CAUSAR RUPTURA. OS
DRENOS DEVEM SER ABERTOS IMEDIATAMENTE APÓS O FECHAMENTO DAS
VÁLVULAS DE BLOQUEIO".
"THERMAL EXPANSION OF TRAPPED LIQUID CAN CAUSE RUPTURE. DRAINS SHALL BE
OPENED IMMEDIATELY AFTER THE BLOCK VALVES ARE CLOSED."

GENERAL NOTES

6 VALVE SHALL BE LOCATED NEAR THE PROCESS LINE.

5 FLANGED T - TYPE STRAINED.

4 SYMMETRICAL PIPING FOR EVEN FLOW DISTRIBUTION.

1 THE FOLLOWING EQUIPMENTS ARE LOCATED IN THIS COAMING (HEIGHT ±150mm)
(MODULE M-06):
- P - 1223001A/B
- P - 1223003

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-005 - P&ID - OIL/OIL PRE HEATER "A" / "B"

D30217-1-J-100859-DNV LETTER.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT.

AR/F70033 AND F70035-TE-EMOM-2010-0088.

AR/F70033 AND F70035-TE-EMOM-2010-0118.

TQF-P58-TKP-PRO-0008

TQF-P58-TKP-PRO-0130

TQF-P58-TKP-PRO-0145

TQF-P58-TKP-PRO-0250

TQF-P62-TKP-PRO-0056

TQF-P62-TKP-PRO-0069

2 CHECK VALVES ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED NEAR THE
PROCESS LINE.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

REFERENCE DOCUMENTS

9 SEE GENERAL NOTES FOR SAMPLING DETAILS.
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CHECK

SIZE
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SHEETSCALE
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THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
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DISTRIBUTION HEADER

04148I-DE-3010.78-5000-944-TKP-007

TO-1223001

00146 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-007

34
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34
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34

06467

34
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5 VALVE SHALL BE LOCATED NEAR THE PROCESS LINE.

GENERAL NOTES

4 CANCELLED

REFERENCE DOCUMENTS

2 A WARNING PLATE SHALL BE INSTALLED BY SUPPLIER, ON EXCHANGER WITH THE
FOLLOWING WORDS:
"A EXPANSÃO TÉRMICA DE LÍQUIDO BLOQUEADO PODE CAUSAR RUPTURA, OS
DRENOS DEVEM SER ABERTOS IMEDIATAMENTE APÓS O FECHAMENTO DAS
VÁLVULAS DE BLOQUEIO".
"THERMAL EXPANSION OF TRAPPED LIQUID CAN CAUSE RUPTURE, DRAINS SHALL BE
OPENED IMMEDIATELY AFTER THE BLOCK VALVES ARE CLOSED."

1 SYMMETRICAL PIPING FOR EVEN FLOW DISTRIBUTION.

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-006_B.PID

HOLD LIST:

MJB/SMPMBORBAANCOSTA08 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

GM/SMPCBONADIAMAMARTINS22 Apr 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00407 (REVISED WHERE INDICATED)

6 CANCELLED.

3 CLEANING CONNECTION. THERE SHALL FORESEEN A "BACK-WASHING" SYSTEM TO
THE PLATE HEAT EXCHANGERS. THIS CONNECTION SHALL BE INSTALLED AT BOTTOM
OF PIPING.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-006 - P&ID - PRODUCTION HEATER 'A" / "B".

D30217-1-J-100859 - DNV LETTER.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT.

AR/F70033 AND F70035 - TE-EMOM-2010-0118.

TQF-P58-TKP-PRO-0009.

TQF-P58-TKP-PRO-0130.

TQF-P58-TKP-PRO-0250.

TQF-P62-TKP-PRO-0059.

OPEN DRAIN: I-DE-3010.78-5336-944-TKP-008.34
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THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.
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1 - CANCELLED.

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA13 Aug 2010B
FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02987 AND HAZOP R28, R113
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B

1223022B

TI

B

B

HOLD CVI

(NOTE 7)

7 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.
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MJB/SMPCBONADIAANCOSTA07 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIAMAMARTINS29 Apr 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00400 (REVISED WHERE INDICATED)

31 CLEANING CONNECTION.

32 THE BORE DIAMETER OF THE ORIFICE PLATE SHALL BE 7,5mm. BIG ENOUGH TO AVOID
PLUGGING,AND SMALL ENOUGH TO LIMIT THE FLOW OF OIL.

20 ELECTRICAL FUNCTIONAL UNIT TYPE 04 (EA-04) - FOR DETAIL SEE
I-ET-3010.78-5140-800-PPC-001 - ELECTRICAL SYSTEM AUTOMATION ARCHITECTURE.

24 MAGNETIC FLOWMETER TYPE.
25 OILY WATER FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR OPERATIONAL PURPOSES (MAXIMUM

UNCERTAINTY -1%). FOR FUTHER DETAILS, SEE I-DE-3010.78-1200-813-TKP-003 - FLOW
METERING SYSTEM.

1 UTILITY CONNECTION.

8 CHECK VALVE LOCATED AS NEAR AS POSSIBLE TO TO-1223001 NOZZLE.

7 STANDPIPE 4" WITH CLEANING FACILITIES.

5 THE NUMBER OF TRANSFORMERS AND ITS BACK UP, AS WELL AS THE NUMBERS/
DIAMETER OF NOZZLES, WERE DEFINED ACCORDING TO THE TECHNOLOGY APPLIED.

4 THE DETAILING DESIGN SHALL PROVIDE INTERFACE SAMPLING CONNECTIONS FOR
THE PRE OIL DEHYDRATOR.

19 DEAREATED WATER FOR DILUTION IN ORDER TO INCREASE SEPARATION EFFICIENCY
IN TO-1223002.

3 LIQUID FLOW RATE SPECIFIED AT STANDARD CONDITIONS (15, 6°C @ 101,3 kPa abs)

2 CHEMICAL INJECTION POINTS SHALL BE LOCATED AS NEAR AS POSSIBLE THE PRE OIL
DEHYDRATOR OILY WATER OUTLET NOZZLE.

1 - SOLVED.
2 - SOLVED.
3 - DIAMETER TO BE CONFIRMED.
4 - SOLVED.
5 - INJECTION WATER MIXING CONTROL TO BE DEFINED BY PNBV/EQUIPMENT VENDOR.
6 - PSV'S NOZZLES RATING TO BE CONFIRMED BY EQUIPMENT VENDOR.

HOLD LIST:

29 CANCELLED.

30 VALVES OUT OF SCOPE OF EQUIPMENT VENDOR.

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-007_B.PID

HOLD CVI

14 FIVE INTERFACE SAMPLING CONNECTIONS.

13 LIQUID INTERFACE LEVELS AND NOZZLES DIAMETERS SHALL BE DEFINED BY
VENDOR.NOZZLES RATING SHALL BE CONSIDERED AS 300# (TO-1223009), ACCORDING
TO VENDOR INFORMATION.

12 PIPE SIZES OF FLARE SYSTEM SHALL BE DEFINED BY DETAILING DESIGN.

11 HEAT TRACING SHALL BE PROVIDED FOR ALL STAND-PIPES.

10 IT SHALL BE PROVIDED ISOKINECTIS CONNECTIONS TO OILY WATER SAMPLE DRAINS
FROM PRODUCTION SEPARATORS, HYDROCYCLONES, GAS FLOTATION UNIT AND OIL
DEHYDRATOR. A HEADER SHALL COLLECT THESE LINES WHERE WILL BE PROVIDED
SPACE FOR FUTURE TOG ANALYZER INSTALLATION LINE.

15 MIXING VALVE TO OBTAIN BEST EMULSIFYING EFFECT BETWEEN DILUTION WATER
AND CRUDE OIL.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

REFERENCE DOCUMENTS

28 BY FLOW METERING PACKAGE SUPPLIER.

27 INSTRUMENTS SUPPLIED BY EQUIPMENT VENDOR.

26 MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE SDV AND THE EQUIPMENT OUTLET NOZZLE SHALL
BE 1,5 LINE DIAMETER.

HIGH PRESSURE FLARE : I-DE-3010.78-5412-944-TKP-010.

OPEN DRAIN : I-DE-3010.78-5336-944-TKP-008.

21 ADDITIONAL WATER OUTLET NOZZLE SHALL BE PROVIDED FOR THE TREATERS, FOR
FUTURE EXPANSION OF THE SYSTEM.

22 VENT LINE AS CLOSE AS POSSIBLE TO TANGENT LINE OF VESSEL.

17 TO BE LOCATED IN THE OIL PHASE.

16 MAXIMUM RESIDUAL WATER CONCENTRATION IN THE OIL OUTLET STREAM IS 2% (V/V).

9 CHECK VALVES ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED NEAR TO
PROCESS LINES.

6 CLOSED DRAIN.

18 SPARE NOZZLES WITH STILLING WELL.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - PID-GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-800-PPC-002 - AUTOMATION, CONTROL AND INSTRUMENTATION ON
PACKAGED UNITS.

I-ET-3010.78-5140-800-PPC-001 - ELECTRICAL SYSTEM AUTOMATION ARCHITECTURE.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-ET-3010.78-5520-860-PPC-001 - CONTROL AND SAFETY SYSTEM.

I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-007 - P&ID - PRE-OIL DEHYDRATOR.

D30217-1-J-100859 - DNV LETTER

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT.

TQF-P58-TKP-PRO-0010 TQF-P62-TKP-PRO-0062

TQF-P58-TKP-PRO-0048 TQF-P58-TKP-PIP-0092

TQF-P58-TKP-PRO-0127

TQF-P58-TKP-PRO-0250

23 CANCELLED.
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PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
PRE OIL DEHYDRATOR

07 Dec 2009

01 of 01-

ERLIMA MJB/SMPCBONADIA

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-007

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT
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A1: 841x594mm

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

SIZE SHEETSCALE

DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

PROJ. CHECK APPROV.EXEC.

TITLE:

AREA:

PROGRAM:

CLIENT:
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33 SAFETY OPERATING LEVEL LSLL=4220mm, FOR GAS DETECTION.

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA17 Aug 2010B
#DETAIL DESIGN# - FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING
TO ADP-P58-TKP-02987 AND HAZOP R24, R25 AND R27
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LSLL= 4220mm (FOR GAS DETECTION)

(NOTE 35)

35 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.
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HOLD 5

34 SEE GENERAL NOTES FOR SAMPLING DETAILS.

36 EACH POWER UNIT IS EQUIPPED WITH ONE SAFETY INTENSITY CURRENT
TRANSMITTER (IT-1223002A/B/C).
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Z-1212001

02441 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-013

P-1223001A/B

00077 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-005

COOLING WATER RETURN

04152I-DE-3010.78-5000-944-TKP-007

COOLING WATER SUPPLY

04151I-DE-3010.78-5000-944-TKP-007

MJB/SMPMBORBAANCOSTA08 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

GM/SMPCBONADIAMAMARTINS22 Apr 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00415 (REVISED WHERE INDICATED)

HOLD LIST:

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-009_B.PID

4 VALVE SHALL BE LOCATED NEAR TO THE PROCESS LINE.

1 THE FOLLOWING EQUIPMENTS ARE LOCATED IN THIS COAMING (HEIGHT ±150mm)
(MODULE-MO6): P - 1223001 A/B AND P - 1223003. FOR DRAINS OUTLETS, SEE P&ID
I-DE-3010.78-1223-944-TKP-005.

3 A WARNING PLATE SHALL BE INSTALLED BY SUPPLIER, ON EXCHANGER WITH THE
FOLLOWING WORDS:
"A EXPANSÃO TÉRMICA DE LÍQUIDO BLOQUEADO PODE CAUSAR RUPTURA. OS
DRENOS DEVEM SER ABERTOS IMEDIATAMENTE APÓS O FECHAMENTO DAS
VÁLVULAS DE BLOQUEIO".
"THERMAL EXPANSION OF TRAPPED LIQUID CAN CAUSE RUPTURE. DRAINS SHALL BE
OPENED IMMEDIATELY AFTER THE BLOCK VALVES ARE CLOSED."

2 CLEANING CONNECTION. THERE SHALL BE FORESSEN A "BACK-WASHING" SYSTEM TO
THE PLATE HEAT EXCHANGERS. THIS CONNECTION SHALL BE INSTALLED AT BOTTOM
OF PIPING.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID-GENERAL NOTES.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-009 - CRUDE OIL COOLER.

D30217-1-J-100859 - DNV LETTER.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT.

AR/F70033 AND F70035-TE-EMOM-2010-0118.

TQF-P58-TKP-PRO-0015. TQF-P62-TKP-PRO-0068.

TQF-P58-TKP-PRO-0130.

TQF-P58-TKP-PRO-0145.

TQF-P58-TKP-PRO-0203.

TQF-P58-TKP-PRO-0250.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

REFERENCE DOCUMENTS
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IEESCORPORATIVE

NO SCALE

TKP

PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
CRUDE OIL COOLER

08 Dec 2009

01 of 01-
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A1: 841x594mm

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

SIZE SHEETSCALE

DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

PROJ. CHECK APPROV.EXEC.

TITLE:

AREA:

PROGRAM:

CLIENT:

(NOTE 5)

1223001

TSHH

1223001

TAHH

B

B

1 - SOLVED.

2 - SOLVED.

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA13 Aug 2010B
FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02987 AND HAZOP R30

VALV-12230368

VALV-12230371

VALV-12230369

VALV-12230374 VALV-12230370

5 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.
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APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC
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SDV-1223007

00699I-DE-3010.78-1223-944-TKP-003

SP-1223001A/B

05519I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

SDV-1223007

05517I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

PSHH/LL-1223014/LSHH-1223005

05515I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

SP-1223001A/B

05518I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

PSLL-1223808

05516 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-604

PV-1223032

05514I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

SG-1223002

05512 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

P-1223001A/B

05510 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

Z-5331001A/B

05511I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

BALLAST WATER TRANSFER

05509 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-613

Z-5241001

04636 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-020

05950I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

05951I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

05958 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

05959 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

STOP B-5331001 C

05963 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

STOP B-5331001 D

05964 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

STOP B-1223001 C

05965 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

STOP B-1223001 D

05966 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606

25 CENTRIFUGAL HYDRAULIC DRIVEN PUMP INSTALLED AT EL. 5000m.

26 TQ-1223001B FEED NOZZLE SHALL BE INSTALLED AT LAST FRAMES OF TANK (
AFTERWARD FRAME 231).

27 WATER AND OIL PUMPS OF TQ-1223001B SHALL BE INSTALLED AT FIRST FRAMES OF
TANK ( FORWARD FRAME 189).

28 ENTRANCE LIQUID DISTRIBUTOR CONSISTS OF 8 HOLES IN EACH RAMIFICATION; EACH
HOLE HAS A 12 IN DIAMETER AND 0.7m LENGTH TUBE. FOR DETAILS SEE TANK DATA
SHEET, I-FD-3010.78-1223-510-TKP-001.

MJB/SMPCBONADIASPUPPIN02 mar 20100 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO28 mai 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO ADP-P58-TKP-
01489. INCLUDED HAZOP RECOMMENDATIONS R10, R12, R13 AND R16

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA21 Sep 2010B
# DETAIL DESIGN # - FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACC. TO
ADP-P58-TKP-02987, HAZOP R18, R24 AND DNV LETTER D30217-1-J-100870

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-013_B.PID

(NOTE 36)

HOLD 6

(NOTE 33)

EL. 5000 MM
(NOTES 28)

22 CONTROL SIGNAL TO THE B-1223001C/D HYDRAULIC PUMPING CONTROL SYSTEM, IN
SPLIT RANGE OPERATION.

23 CANCELLED.

7 VENT CONNECTION SHALL BE LOCATED AS FAR AS POSSIBLE OF OIL INLET NOZZLE.

8 LINE TO BE USED DURING PUMPS START-UP IN A WAY TO GUARANTEE PROJECT LINE
PRESSURE DOWNSTREAM P-1223001A/B WON'T BE OVERREACHED.

21 CANCELLED.

19 CANCELLED.

20 SPARE NOZZLE WITH STILLING WELL.

10 FOR TANK LEVEL MONITORING SYSTEM. SEE I-DE-3010.78-1223-944-PPC-604 - P&ID -
TANK LEVEL INDICATION SYSTEM (OUTSIDE UTILITY ROOM).

11 TANK WITH DOUBLE PLATE.

13 OIL LEVEL TRANSMITTER.

14 THE TQ-1223001A SHALL BE THE MAIN SETTLING TANK. THE TQ-1223001B CAN BE
OPERATED AS SLAVE TANK.

3 SEE TANK DATA SHEET FOR INTERNAL DETAILS -I-FD-3010.78-1223-510-TKP-001 -
SETTLING SEPARATOR TANKS (TQ-1223001A/B).

4 CONTROL SIGNAL TO THE B-5331001C/D HYDRAULIC PUMPING CONTROL SYSTEM, IN
SPLIT RANGE OPERATION.

REFERENCE DOCUMENTS

15 NOZZLE TO BE USED TO INLET WATER PROCEEDING FROM CARGO TANKS IN
EMERGENCY SITUATIONS.

16 NITROGEN TO AVOID VACUUM IN CASE OF PSLL-1223033 ACTUATION.

2 THIS DRAWING SHALL BE SEEN WITH THE FOLLOWING DRAWINGS:
-I-DE-3010.78-1223-944-TKP-602 - P&ID - LOADING SYSTEM .
-I-DE-3010.78-1223-944-TKP-604 - P&ID - TANK LEVEL INDICATION SYSTEM (OUTSIDE
UTILITY ROOM)
-I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611 - P&ID - MAIN CARGO SYSTEM.
-I-DE-3010.78-1223-944-TKP-613 - P&ID - AUXILIARY CARGO SYSTEM
-I-DE-3010.78-1224-944-TKP-601 - P&ID - CARGO, SLOP AND SETTLING TANK VENTING
SYSTEM.
-I-DE-3010.78-5241-944-TKP-602 - P&ID - INERT GAS SYSTEM DISTRIBUTION.

12 FOR SETTLING TANK INTERFACE LEVEL MEASUREMENT SHALL BE USED A 27m
MEASUREMENT RANGE SERVO LEVEL GAUGE MOUNTED IN A 6 INCH STILL-PIPE. THE
SERVO LEVEL GAUGE SHALL BE INSTALLED IN THE CENTER OF THE TANK SO AS TO
REDUCE THE INFLUENCE OF INCLINATIONS SUFFERED BY THE PROCESS VESSELS
DUE TO FPSO MOTION.

1 LIQUID FLOW RATE SPECIFIED AT STANDARD CONDITIONS: 15.6°C AND 101.3 kPa abs.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-013 - P&ID - SETTLING SEPARATOR TANK "B".

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT.

D-30217-1-J-100870-DNV LETTER.

AR/F70033 AND 70035-TE-EMOM-2010-0117.

IESS/PSP58P62-TKP-061/10.

P58-P62-TE-EMOM-2010-0118

TQF-P58-TKP-PRO-0007 TQF-P58-TKP-PRO-0247

TQF-P58-TKP-PRO-0130 TQF-P58-TKP-PRO-0250

TQF-P58-TKP-PRO-0146 TQF-P58-TKP-PRO-0254

TQF-P58-TKP-PRO-0167 TQF-P62-TKP-PRO-0049

TQF-P58-TKP-PRO-0237 TQF-P62-TKP-PRO-0056.

9 CHEMICAL INJECTION CONNECTION.

HOLD 3

1
0

0
0

M
M

EL. 17000 MM

5 DENSIMETER TRANSMITTER OPERATING AS REDUNDANCY WITH LIT-1223022B.

6 ALL LSHH (98%) OF CARGO TANKS SHALL STOP B-1223001A/D AND DEDICATED SDV's.

17 CENTRIFUGAL HYDRAULIC DRIVEN SUBMERGED PUMP INSTALLED AT 17000 mm.

18 THE SELECTION OF CONTROL LOOP OR INTERLOCK LOOP SHALL BE ACCORDING TO
THE ACTUAL TANK IN OPERATION. A HAND SWITCH SHALL BE PROVIDED.

DY

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

HOLD LIST:
1 - SOLVED.
2 - SOLVED.
3 - SOLVED.
4 - SOLVED.
5 - NOZZLE DIAMETER TO BE DEFINED DURING DETAILING DESIGN.
6 - CAISSON ELEVATION AND DIAMETER TO BE CONFIRMED BY B-1223001C/D
AND B-5331001C/D VENDOR.
7 - INTERFACE MEASUREMENT TRANSMITTER TO BE DEFINED BY PNBV.

31 CAISSON PRELIMINARY MINIMUM DIAMETERS EQUALS TO 42".

32 HYDRAULIC FLUID TO BE PROVIDED BY HPU (UH-1223601).

24 NITROGEN FOR MAINTENANCE AND PURGE OF THE PUMP. SEE
I-DE-3010.78-1223-944-TKP-606.

(NOTE 36) (NOTE 36)
HOLD 6

EL. 17000 MM

EL. 22000 MM

(NOTE 33)

(NOTE 33)

HOLD 6

(NOTE 33)

EL. 22000 MM

(NOTE 33)

29 UTILITY CONNECTION FOR CAISSON PURGE WITH NITROGEN.

30 VENT TO BE LOCATED IN A SAFE AREA.

EL.8000 MM
EL. 21000 MM

(NOTE 36)

EL. 5000 MM

(NOTE 33)

HOLD 6

33 ELEVATION OF TOP SIDE OF NOZZLE.

34 VALVE AND CONNECTION FOR PORTABLE TANK CLEANING MACHINES, IT SHALL HAVE
EVERTIGHT QUICK COUPLING WITH TIGHT CAPS.

35 MANUALLY HYDRAULIC VALVES ACTUATED BY 4 WAYS DIRECTIONAL VALVES (3
POSITIONS-OPENED, CLOSED AND NEUTRAL). IT SHALL BE FORESEEN A NEUTRAL
BLOCKED POSITION. SEE TYPICAL DETAIL IN I-DE-3010.78-1223-944-TKP-605.
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SETTLING SEPARATOR OIL PUMP

SETTLING SEPARATOR PRODUCED
WATER PUMP

SETTLING SEPARATOR TANK

SUBMERGED

SUBMERGED

STRUCTURAL

696 m³/h
(NOTE 1)

903 m³/h
(NOTE 1)

29200 m³

HOLD 6

36 FACILITIES OR RESOURCES SHOULD BE PROVIDED / ESTABLISHED FOR PUMP
B-1223001A/B AND B-5331001A/B REMOVAL THROUGH CAISSONS IN CASE OF POSSIBLE
REPAIR IS REQUIRED. THE TANK TQ-1223001A/B (THE TANK THAT REQUIRES
INTERVENTION) MUST BE OUT OF OPERATION DURING THE MAINTENANCE
PROCEDURES.

37 WATER LEVEL TRANSMITTER.

38 FOR LEVEL TRANSMITTER INSTALLATION SEE I-DE-3010.78-1223-944-TKP-604.
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04374I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611

TO CARGO PUMP "C"

04460I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611

FROM EDUTOR DISCHARGE (E-1223601)

00469 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611

CARGO PUMP SUCTION

00777I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611

TO CARGO PUMP "A"

04464I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611

FROM HYDROCYCLONE / STRIPPING
PUMP

04692 I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

TO STRIPPING PUMP

04691I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

TO SLOP DISCHARGE PUMP

04690I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

N0 4  C. SETTLING AFT
T.K. TQ-1223201B

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP.
TQF-P58-TKP-PRO-0068/0138/0182/0261.

TQF-P58-TKP-NAV-0049.

MINUTES OF MEETING: TE-EMOM-2010-0117, TE-EMOM-2010-0115, TE-EMOM-2009-0013
AND IEES/PSP58P62-TKP-046/10, IEES/PSP58P62-TKP-053/10

EXPANSION JOINT EXISTING VALVE

5 ALL MARINE SYSTEM VALVES WITH HYDRAULIC CONTROL SHALL BE REMOTELY
CONTROLLED FROM CENTRAL CONTROL ROOM. FAILURE OF ACTUATOR SHALL NOT
ALLOW VALVE DISK TO MOVE TO A UNSAFE CONDITION.

1 SPECIAL SYMBOLS:

I-DE-3010.78-1200-800-PPC-001 - INSTRUMENTATION ADDITTIONAL TECHNICAL.
I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611 - P&ID SLOP´S DISCHARGE SYSTEM.

GENERAL NOTES

I-DE-3010.78-1223-944-PPC-611 - MAIN CARGO SYSTEM - PUMP ROOM.

H=7000

H=3500

8 FOR HYDRAULIC REMOTE VALVE TYPICAL DETAILS SEE
I-DE-3010.78-1223-944-TKP-605-P&ID VALVES HYDRAULIC REMOCON SYSTEM (MAIN
DECK / PUMP ROOM).

MJB/SMPGTANDRADEDCHAVES14 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPAPMOREIRADCHAVES30 Mar 2010A ISSUED FOR DETAILING-COMMENTS ADDED ACCORDING TO SOLVED
TQFS(REVISED WHERE INDICATED)

MJB/SMPAPMOREIRADCHAVES02 Jun 2010B ISSUED FOR DETAILING-COMMENTS ADDED ACCORDING TO ADPs
1417/1494/1496 (REVISED WHERE INDICATED)

SMARTPLANT P&ID / V2009 / I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608_D.PID

4 A HYDRAULIC CONTROL VALVE ON-OFF TYPE WILL BE INCLUDED IN SUCTION OF THE
CARGO TANK WITH SAME SPECIFICATION ON THE EXISTING VALVE.

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-013 - P&ID SETTLING SEPARATOR TANK "B".

7 CARGO PIPING IS TO BE GROUNDED, ACCORDING TO CLASSIFICATION SOCIETY
REQUIREMENT.
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2 THIS P&ID IS BASED ON EXISTING CARGO OIL & WATER BALLAST PIPING DIAGRAM
HE-01, SHEET 33/40  "PIPING DIAGRAM OF HULL COMPONENT".

INSIDE CARGO TANKS

3 ALL  EXISTING VALVES SHALL BE DULY INSPECTED AND REFURBISHED, IF FEASIBLE
AND REUSED OR REPLACED BY NEW ACCORDING TO PETROBRAS CRITERIA AND
DECISION. THE NEW VALVES SHALL HAVE THE SAME SPECIFICATION OF  THE
EXISTING ONES.

6 SYSTEM DATA:
A) WORKING PRESSURE: - 52 kPag
B) DESIGN PRESSURE: 343 KPag
C) TEST PRESSURE: 1,5 x Dp = 515 kPag
D) WORKING TEMPERATURE: 40C
E) DESIGN TEMPERATURE: 80C.

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004 - P&ID SETTLING SEPARATOR TANK "A".
I-DE-3010.78-1359-944-TKP-601 - P&ID OFFLOADING & MEASURING SYSTEM.
I-DE-3010.78-1223-944-TKP-613 - P&ID AUXILIARY CARGO SYSTEM.
I-DE-3010.78-1350-960-TKP-805 - CAPACITY PLAN.
I-LI-3010.78-1200-600-TKP-001 - EQUIPMENT LIST.
I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID GENERAL NOTES.

REFERENCE DOCUMENTS

I-ET-3010.78-1350-960-TKP-602 - MARINE SYSTEM.
I-ET-3000.001200-941-TKP-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.
I-ET-3010.78-1200-200-TKP-001 - PIPING SPECIFICATION FOR P-58.

H=10.000

H=1500

9 CARGO PUMPS SHALL OPERATE AT NOMINAL FLOW UP TO MINIMUM LEVEL (10.5 m)
WITHOUT "VSD". THIS CONDITION SHALL BE VERIFIED ACCORDING PUMP SUPPLIER.

10 ACCORDING ITEM126 OF MINUTES MEETING IEES/PSP58P62-TKP-046/10, OIL LINES
INSIDE SETTLING TANKS TQ-1223001A/B SHALL BE COATED EXTERNALLY WITH THE
SAME SETTLING TANKS BOTTOM PAINTING SYSTEM. THE STRIPPING LINE (B11) SHALL
HAVE AN INTERNAL ORGANIC COAT ALONG ITS EXTENSION AND EXTERNALLY (INSIDE
SETTLING TANK) THE SAME SETTLING TANKS BOTTOM PAINTING SYSTEM.

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

  CAISSON
B-1223001A

  CAISSON
B-1223001B

  CAISSON
B-5131001A

  CAISSON
B-5131001B

  CAISSON
B-1223001D

  CAISSON
B-5131001C

  CAISSON
B-5131001D
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TO ADPs-P58-TKP-2511/2798- (REVISED WHERE INDICATED)
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PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
MAIN CARGO SYSTEM - CARGO TANKS

14 Dec 2009

01 of  01-

SBNEVES MBORBAGTANDRADE

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT
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TITLE

SHEETSCALE

DATE

AREA OR UNIT

JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.
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0801.0000063.09.2
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AUXILIARY CARGO SYSTEM

00275I-DE-3010.78-1223-944-TKP-613

INERT GAS SYSTEM DISTRIBUTION

00200 I-DE-3010.78-5241-944-TKP-602

STRIPPING PUMP SUCTION

00508 I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

TO STRIPPING PUMP SUCTION

00771I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

TO SLOP TANK HIGH DISCHARGE

00469 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

OFFLOADING AND MEASURING SYSTEM

00003I-DE-3010.78-1359-944-TKP-601

TO STRIPPING PUMP SUCTION

00772 I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

EMERGENCY BALLAST WATER
TRANSFER

00504I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

SEA CHEST

00819I-DE-3010.78-5335-944-TKP-601

FROM STRIPPING PUMP DISCHARGE

00514 I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

FROM SLOP TANK HIGH SUCTION

00777I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

FROM CARGO TANKS

04466I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

SETTLING TK

04465I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

FROM CARGO TANKS

04464I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

FROM CARGO TANKS

04374I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

FROM CARGO TANKS

04460I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608

11 CARGO PIPING IS TO BE GROUNDED, ACCORDING TO CLASSIFICATION SOCIETY
REQUIREMENTS.

GENERAL NOTES

(NOTE 14)

10 PIPE LINES DIAMETERS, CONNECTIONS WITH EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION
SHALL BE CONFIRMED ACCORDING TO INFORMATION AND REQUIREMENTS, AFTER
THE DEFINITION OF EQUIPMENT MAKERS.

12 PIPING TAGGED B15 TO BE MARILOY STEEL.

SMART PLANT P&ID/V2009/I-DE-3010.78-1223-944-TKP-611_B.PID

5 SOLVED

1 SOLVED

HOLD LIST:

3 SOLVED

2 SOLVED

1 SPECIAL SYMBOLS:

REFERENCE DOCUMENTS

I-ET-3010.78-1200-200.TKP-001 - PIPING SPECIFICATION FOR P-58.

I-ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

I-ET-3010.78-1350-960-PPC-002 - MARINE SYSTEM

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID GENERAL NOTES

I-LI-3010.78-1200-600-TKP-001 - EQUIPMENT LIST.

I-DE-3010.78-1350-960-TKP-805 - CAPACITY PLAN

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-613 - P&ID AUXILIARY CARGO SYSTEM

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-604 - P&ID TANK LEVEL INDICATION SYSTEM (OUTSIDE
UTILITY ROOM)

I-DE-3010.78-1224-944-TKP-601 - P&ID CARGO, SLOP AND SETTLING TANK VENTING
SYSTEM

I-DE-3010.78-1359-944-TKP-601 - P&ID OFFLOADING & MEASURING SYSTEM

I-DE-3010.78-5335-944-TKP-601 - P&ID SEGREGATED BALLAST SYSTEM

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004 - P&ID SETTLING SEPARATOR TANK "A"

I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611 - P&ID SLOP'S DISCHARGE SYSTEM

I-ET-3010.78-1200-800-PPC-001 - INSTRUMENTATION ADDITTIONAL TECHNICAL
REQUIREMENTS

I-DE-3010.78-1223-944-TKP-608 - MAIN CARGO SYSTEM - CARGO TANKS.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP.

TQF-P58-TKP-PRO-0138/0182/0068.

TQF-P58-TKP-SAF-0069

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

MJB/SMPGTANDRADEDCHAVES14 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

6 SOLVED

MJB/SMPAPMOREIRADCHAVES01 Apr 2010A
ISSUED FOR DETAILING-COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-0969 (REVISED WHERE INDICATED)

2 VALVES SHALL HAVE VITON SEAT EXCEPT WHERE OTHERWISE INDICATED.

3 ALL MARINE SYSTEMS VALVES WITH HYDRAULIC CONTROL SHALL BE REMOTELY
CONTROLLED FROM CENTRAL CONTROL ROOM. MARINE SYSTEM ITEM 2.5 FAILURE OF
ACTUATOR SHALL NOT ALLOW VALVE DISK TO MOVE TO A UNSAFE CONDITION.

4 THE MAIN CARGO SYSTEM LINES SHALL BE BUILT IN MARILOY CARBON STEEL
(S400/TPY)(JIS G 3454/57), COMPLYING WITH MARINE SYSTEMS ITEM 2.6 AND
CLASSIFICATION SOCIETY REQUIREMENTS. THE FLANGES SHALL BE BUILT IN CARBON
STEEL.

5 PIPING PENETRATIONS PIECES SHALL BE MADE OF MARILOY CARBON STEEL PIPE.
REINFORCEMENT COLLAR SHALL BE MADE OF MILD STEEL.

4 SOLVED

16 THE SPOOL PIECE SHALL BE AVAILABLE NEAR THE INSTALLATION PLACE. A WARNING
PLATE SHALL BE FIXED THE FLOWING MESSAGE : " THIS SPOOL PIECE SHALL BE USED
IN EMERGENCY BALLAST, DO NOT CHANGE CONDITION WITHOUT GEPLAT
AUTHORIZATION". (MS-210)

18 TO OBTAIN AN ACCURATE RATE FOR THE CARGO TANK CLEANING MACHINES AT TANK
CLEANING OPERATION, THE CARGO PUMP DISCHARGE SIDE VALVE SHALL BE
REGULATED, IN CONJUNCTION WITH THE PUMP CAPACITY BY THE MOTOR CAPACITY
CONTROL.

17 THE SPOOL PIECE SHALL BE AVAILABLE NEAR THE INTALLATION PLACE. A WARNING
PLATE SHALL BE FIXED THE FLOWING MESSAGE: " THIS SPOOL PIECE SHALL BE USED
IN SUCTION SETTLING TANK, DO NOT CHANGE CONDITION WITHUT GEPLAT
AUTHORIZATION". (MS-210)

REMOVABLE
PIPE SPOOL
(NOTE 16)

MAIN DECK

PUMP ROOM

REMOVABLE
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6 TYPICAL DETAIL WILL BE ADEQUATED ACCORDING MARKERS SUPPLY ALL THE
INTRUMENTS WILL RECEIVE THE SAME TAG MUNBER OF THE RESPECTIVE VALVE.

7 SYSTEM DATA:
A) WORKING PRESSURE: 1350 kPa g
B) DESIGN PRESSURE: 1700 kPa g (CARGO PUMP SHUT-OFF)
C) TEST PRESSURE: 1.5 x Dp = 2550 kPa g
D) WORKING TEMPERATURE: 40ºC
E) DESIGN TEMPERATURE: 80ºC.

8 THE SPECTACLE FLANGES SHALL BE MADE OF SS AISI 316.

9 ALL BOLTS AND NUTS AT EXPOSED PART SHALL BE BUILT IN STAINLESS STEEL.

- VGLRA-03 - SCREW DOWN CHECK ANGLE GLOBE VALVE.

PUMP ROOM
BILGE LEVEL PS

PUMP ROOM
BILGE LEVEL SB

15 FOR HYDRAULIC REMOTE VALVE TYPICAL DETAILS SEE I-DE-3010.78-1223-944-TKP-605
- P&ID VALVES HYDRAULIC REMOCON SYSTEM (MAIN / PUMP ROOM).

14 CENTRIFUGAL\ ELECTRIC MOTOR DRIVEN.

13 TYPICAL EA-01 - SEE I-DE-3010.78-5140-800-PPC-001 - ELECTRICAL SYSTEM
AUTOMATION ARCHITECTURE.
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PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
MAIN CARGO SYSTEM - PUMP ROOM

14 Dec 2009
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THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
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MJB/SMPGTANDRADEDCHAVES14 Jul 2010B
ISSUED FOR DETAILING-COMMENTS ADDED ACC. TO ADP-P58-TKP-1305
(REVISED WHERE INDICATED)
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PC

PC

LP FLARE

HP FLARE

SG-1223003

00012 I-DE-3010.78-1223-943-TKP-003

SP-1223001A/B

00009 I-DE-3010.78-1223-943-TKP-003

SG-1223002/SG-1223003

00006 I-DE-3010.78-1223-943-TKP-003

SG-1223002 OUTLET

00010 I-DE-3010.78-1223-943-TKP-003

P-1231001

00011 I-DE-3010.78-1231-943-TKP-001

1 OIL VOLUMETRIC FLOW RATE AND OIL DENSITY ARE THE ACTUAL VALUES IN DRY
BASIS.

2 GAS CAPACITY AT 20°C AND 101.3 kPa abs.

REFERENCE DOCUMENTS

GENERAL NOTES

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

MJB/SMPGRMORAISRAROBERT01 Apr 20100 FOR PNBV COMMENT

3 THE TEMPERATURE OF THIS STREAM WAS ESTIMATED AS 100ºC. IT SHALL BE
CONFIRMED DURING DETAIL DESIGN.

(NOTE 7)

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

UC-1225001

-
216850 m³/d

(NOTE 2)
GAS BOOSTER COMPRESSION UNIT

UC-1225001
(1 x 100.0%)

2

(NOTE 3)

0.0000

100.00

127.5 kPa(a)

0.0 kg/m^3

66 C

31.1

7162.8 m^3/hr

0.0 m^3/hr

326.6

0.0000

0.0 m^3/hr

10158 kg/hr

0.0000

0.0000

0.0235

0.0497

0.0033

0.0085

0.0992

0.1014

0.0002

0.0001

0.0014

0.0005

0.0000

0.0000

1.3518

0.2471

5.1384

0.7966

0.1693

0.2887

0.0000

8.7719

77.0905

2.3925

0.6909

0.0000

100.00

980.7 kPa(a)

0.0 kg/m^3

100 C
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873.0 m^3/hr
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PROJ.
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DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.
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APPROVALDRAWN

CC

TITLE

SHEETSCALE

DATE

AREA OR UNIT

JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

NO SCALE

TKP

PETROBRAS 58 (P-58)

PROCESS FLOW DIAGRAM
GAS BOOSTER COMPRESSION

01 Apr 2010

01 of 01-

IAGOMES MBORBAGRMORAIS

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1225-943-TKP-001

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT

F70033-T000-PFD-0010-005

SMART PLANT P&ID / V4.03 / I-DE-3010.78-1225-943-TKP-001_A.PID

I-DE-3010.78-1225-943-PPC-001 - PFD GAS BOOSTER COMPRESSION

CORPORATIVE IEES

MJB/SMPMBORBARAROBERT22 Jul 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02568 (REVISED WHERE INDICATED)

HOLD LIST :

1 - PENDING CONFIRMATION BY GAS BOOSTER COMPRESSION UNIT VENDOR.

HOLD 1

HOLD 1
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CW
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GAS EXPORTATION / IMPORTED
GAS PIPELINE.

SATTELITE WELLS
(12 WELLS)

HYDRATE INHIBITOR

UQ-1261001

CORROSION INHIBITOR

UQ-1261001

CW CW

MSP-003

FLARE GAS RECOVERY
UNIT

Z-5412001

UC-1225001

00011 I-DE-3010.78-1225-943-TKP-001

V-1235001A/C

00013 I-DE-3010.78-1235-943-TKP-001

SG-1223002

00028I-DE-3010.78-1223-943-TKP-002

T-1233001

00016I-DE-3010.78-1233-943-TKP-001

V-1235001A/C

00014I-DE-3010.78-1235-943-TKP-001

SG-1223001/ SG-1223003

00005 I-DE-3010.78-1223-943-TKP-002

FUEL GAS SYSTEM

00056 I-DE-3010.78-5135-943-TKP-003

LP FUEL GAS

00030I-DE-3010.78-5135-943-TKP-003

P-5135001

00055 I-DE-3010.78-5135-943-TKP-003

V-UC-1231001A/C-03
(3 X 33.0%)

VERTICAL

2 ND STAGE INLET GAS K.O. DRUM

VERTICALV-UC-1231001A/C-01
(3 X 33.0%)

REFERENCE DOCUMENTS

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

MJB/SMPGRMORAISRAROBERT15 Apr 20100 FOR PNBV COMMENT

I-ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - ET - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1231-943-PPC-001_REV.F - PFD - GAS COMPRESSION SYSTEM.

1 GAS CAPACITY AT 20°C AND 101.3 kPa abs.

2 THE UNIT CONSISTS OF THREE PARALLEL TRAINS (3x33%) WITH A DEDICATED LUBE
OIL PACKAGE PER TRAIN.

3 ONLY ONE COOLER TO TOTAL GAS PRODUCTION (6000000 m³/d) IN ORDER TO ATTEND
NECESSARY TEMPERATURE TO GAS EXPORTATION AND LIFT GAS (40°C).

4 EACH MACHINE HAS HIS LOAD SHARING CONTROLLER THE MASTER PERFORMANCE
INDICATOR CONTROL IS ONE TO ALL MACHINES.

7 OIL VOLUMETRIC FLOW RATE AND OIL DENSITY ARE THE ACTUAL VALUES IN DRY
BASIS.

8 THIS PIG LAUNCHER IS SPARE.

9 TO COMPRESSION UNIT DESIGN, SHALL CONSIDER CO2 CONTENT VARIATION UP TO
MAXIMUM OF 3,74% AND H2S CONTENT OF 200 ppm AT GAS INLET STREAM.

IEESCORPORATIVE

SMART PLANT P7ID / V2009 / I-DE-3010.78-1231-943-TKP-001.PID

(NOTE 7)

(NOTE 10)

(NOTE 7)

(NOTE 1)

(NOTE 1)

GENERAL NOTES

5 TP VANE TYPE MIST ELIMINATOR.

3 RD STAGE INLET GAS K.O. DRUM

VERTICAL

1 ST STAGE INLET GAS K.O. DRUM

6 THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF EQUIPMENT AND SYSTEMS AS SHOWN ON
THE UPPER PART OF THIS DRAWING ARE DESIGN DATA AND MAY NOT AGREE WITH
THE BALANCE INFORMATION HEREUNDER WHICH ARE ACTUAL EQUILIBRIUM VALUES.

(NOTE 1)

12 FLOW IN BOTH WAYS.

V-UC-1231001A/C-02
(3 X 33.0%)

11 NORMALLY WITHOUT FLOW.

10 GAS FLOW RATE AT PRESSURE AND TEMPERATURE OPERATION CONDITIONS.

13 LINE FOR GAS PIPELINE MANUAL DEPRESSURING AND IMPORTED GAS.
THE PIPELINE DEPRESSURIZATION SHALL BE DONE IN THE FOLLOWING WAYS:
- UP TO 48 Kgf/cm² abs THROUGH FUEL GAS COMSUPTION.
- BELOW 48 Kgf/cm² abs THROUGH SAFETY GAS K.O. DRUM.
IN BOTH CASES THE GAS TEMPERATURE SHALL NOT BE ALLOWED TO DROP BELOW
MINUS 15ºC.
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CENTRIFUGAL
2000000 m³/d

(NOTE 1)
GAS COMPRESSION UNIT COMPRESSOR

C-UC-1231001A/C
(3 x 33.0%)

-LIFT GAS PIG LAUNCHER
LP-1244001A/M
(12 x 100.0%)

PRINTED CIRCUIT 5.30 E6 WHP GAS COOLER
P-1231003

(1 x 100.0%)

VERTICAL
6000000 m³/d

(NOTE 1)
SAFETY GAS K.O. DRUM

V-1231001
(1 x 100.0%)

P-1231001

- (NOTE 8)MSP 003 LIFT GAS PIG LAUNCHER
LP-1244004A/B

(2 x 100.0%)
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PETROBRAS 58 (P-58)

PROCESS FLOW DIAGRAM
GAS COMPRESSION SYSTEM

15 Apr 2010

01 of 01-

IAGOMES MBORBAGRMORAIS

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1231-943-TKP-001

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT

F70033-T000-PFD-0010-006
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P-UC-1231001A/C-02
(3x33,0%)

SECOND STAGE DISCHARGE COOLER PRINTED CIRCUIT 5.41 E6W

P-UC-1231001A/C-03
(3x33.0%) THIRD STAGE DISCHARGE COOLER PRINTED CIRCUIT 4.70 E6 W
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PROJ.

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

CHECK

SIZE

APPROVALDRAWN

CC

TITLE

SHEETSCALE

DATE

AREA OR UNIT

JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.
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TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

P-UC-1231001A/C-01
(3x33.0%) FIRST STAGE DISCHARGE COOLER PRINTED CIRCUIT 4.72 E6W
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SG-1223001

04263 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

UC-1231001A/C

04285 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

SG-1223002

04284 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

V-UC-1231001A/C-01

04275 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

Z-5412001

04281 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

GAS PIPELINE

04280 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

GAS EXPORTATION / LIFT GAS

04824 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-016

34

06533

94

06532

34

04773

34

04774

34

04772

94

00521

94

04825

94

00299

94

00428

10

00499

10

00551

10

00300

10

00295

UC-1225001

06694I-DE-3010.78-1225-944-TKP-001

UC-1225001

00251 I-DE-3010.78-1225-944-TKP-001

Z-5412001

07184I-DE-3010.78-5412-944-TKP-004

UC-1231001C

07145I-DE-3010.78-1231-944-TKP-004

FIRE CONFIRMED
M-05

06528I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

FIRE CONFIRMED
M-09

06520I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

UC-1233001B

07114I-DE-3010.78-1231-944-TKP-003

UC-1231001A

07172I-DE-3010.78-1231-944-TKP-002

HOLD CVI
(NOTE 18)

COLD HP FLARE

HOLD LIST:
1 - SOLVED.
2 - SOLVED.
3 - SOLVED.
4 - CANCELLED.
5 - SOLVED.
6 - SOLVED.
7 - SOLVED.
8 - SOLVED.
9 - BDV-1231025 SIZE TO BE CONFIRMED DURING DETAIL DESIGN PHASE.
10 - MECHANICAL STOP TO BE INFORMED BY PCHE VENDOR

(IT DEPENDS ON TURNDOWN COMPRESSOR).

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1231-944-TKP-001_B.PID

16 DISTANCE BETWEEN SDV VALVE AND EQUIPMENT OUTLET NOZZLE SHALL BE AS
CLOSE AS POSSIBLE.

15 BASKET FILTER WITH MESH 200 µ. FILTER SUPPLIED BY PCHE VENDOR.

14 CANCELLED.

HIGH PRESSURE FLARE AND COLD HP FLARE: I-DE-3010.78-5412-944-TKP-013.

COOLING WATER: I-DE-3010.78-5000-944-TKP-010.

OPEN DRAIN: I-DE-3010.78-5336-944-TKP-011.

10

94

34

4 SEE P&ID - GENERAL NOTES FOR GAS SAMPLING DETAILS.

5 HEAT EXCHANGER SHALL BE DRAINED UPON BLOCK-IN TO AVOID
OVERPRESSURIZATION DUE TO THERMAL EXPANSION.

6 CANCELLED.

7 LINE FOR GAS PIPELINE MANUAL DEPRESSURING.

2 UTILITY CONNECTION.

3 DETAILING DESIGN SHALL CONFIRM/REVISE THE MINIMUM PIPING SLOPE OF 1%, IN
ORDER TO GUARANTEE COMPLETE DRAINAGE OF SUCH LINES.THERE SHALL BE NO
POCKETS IN THESE LINES.

1 GAS FLOW RATE AT 20°C AND 101.3 kPa abs.

10 MECHANICAL MINIMUM STOP TO BE PROVIDED AT 20% OF CALCULATED CV.

11 A WARNING PLATE SHALL BE INSTALLED BY SUPPLIER, ON EXCHANGER WITH THE
FOLLOWING WORDS:
"A EXPANSÃO TÉRMICA DE LÍQUIDO BLOQUEADO PODE CAUSAR RUPTURA. OS
DRENOS DEVEM SER ABERTOS IMEDIATAMENTE APÓS O FECHAMENTO DAS
VÁLVULAS DE BLOQUEIO."
"THERMAL EXPANSION OF TRAPPED LIQUID CAN CAUSE RUPTURE. DRAINS SHALL BE
OPENED IMMEDIATELY AFTER THE BLOCK VALVES ARE CLOSED."

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-005 - CORROSION MONITORING SYSTEM.

I-DE-3010.78-1231-944-PPC-001 - P&ID - SAFETY GAS K.O. DRUM.

I-DE-3010.78-1231-944-PPC-008 - P&ID - GAS COMPRESSION UNIT 3RD STAGE "A".

AR/F70033 AND F70035-TE-EMOM-2010-0088.

AR/F70033 AND F70035-TE-EMOM-2010-0118.

AR/F70033 AND F70035-TE-EMOM-2010-0122.

D30217-I-J-100864 - DNV LETTER.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001 - HAZOP REPORT.

TQF-P58-TKP-PRO-0017. TQF-P58-TKP-PRO-0189. TQF-P62-TKP-PRO-0087.

TQF-P58-TKP-PRO-0078. TQF-P58-TKP-PRO-0193. TQF-P58-TKP-PRO-0092.

TQF-P58-TKP-PRO-0083. TQF-P58-TKP-PRO-0194. TQF-P58-TKP-PRO-0295.

TQF-P58-TKP-PRO-0105. TQF-P58-TKP-PRO-0234. TQF-P62-TKP-PRO-0157.

TQF-P58-TKP-PRO-0135. TQF-P58-TKP-PRO-0252.

TQF-P58-TKP-PRO-0269.

13 CLOSED DRAIN.

MJB/SMPCBONADIASPUPPIN22 Dec 20090 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO25 May 2010A
FOR PNBV COMMENT (COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00453)

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

12 BDV TYPICAL 1 - GENERAL NOTES (FGS SYSTEM)

REFERENCE DOCUMENTS

9 SEALING SYSTEM.

8 IN THE SPEC BREAK VALVES WITH CONDUCTING LIQUID FLOW, ELECTRIC INSULATION
JOINTS SHALL BE USED TO PREVENT GALVANIC CORROSION.

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA15 Sep 2010B
# DETAIL DESIGN # - FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED
ACCORDING TO ADP-P58-TKP-02990, HAZOP R89, R90.

HOLD CNI
(NOTE 18)

HOLD CVI
(NOTE 18)

17 IN CASE OF BDV-1231025 ACTUATION, BDV-1223052 LOCATED AT HP SEPARATOR
(SG-1223001) SHALL SIMULTANEOUSLY OPEN.

18 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.
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TKP

PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
SAFETY GAS K.O.DRUM.

24 May 2010

01 of 01-

ANCOSTA MBORBACBONADIA

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1231-944-TKP-001

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT
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V-1231001
(1 x 100.0%)

SHELL AND TUBE 4.09 E6 WGAS COOLER
P-1231001

(1 x 100.0%)

HHLL=600.0 mm

HLL=450.0 mm

LLL=300.0 mm

LLLL=150.0 mm

B

3/4"

LO

VET-007

V
E

T
-0

4
3
A

V
E

T
-0

4
3
B

V
E

T
-0

4
3
B

VET-043A

VET-043A

V
E

T
-0

0
7

VET-022

VET-007

V
E

T
-0

0
7

VET-043B

V
E

T
-1

3
1
3

V
E

T
-1

3
1
3

V
E

T
-1

3
1
3

V
E

T
-1

3
2
6

T
1

V
E

T
-1

3
2
6

T
1

VET-1313

V
E

T
-0

4
3
B

V
E

T
-0

4
3
B

VET-043A VET-043A

VALV-12310257

B

VALV-12310277

VALV-12310269

12
31

16
9

ESP

VALV-12310317

2"
B

B

FT-P-1231003A

8"
8"-W-B10-056-

PP-

P
P

-

8"-W-B10-031-

RETURN

1"

1"

3"

3"

VET-043A

VET-043A

1
8

"x
1

6
"

24"x18"

VALV-12310338

VALV-12310340

VALV-12310313

V
A

L
V

-1
2
3

1
0

2
8
6

VALV-12310322

VALV-12310272

NMLJIHGF

E

D

C

B

A

S
T

A
N

D
A

R
D

IZ
E

D
F

O
R

M
B

Y
E

P
-2

C
B

-0
0

0
1

-
F

IG
U

R
E

A
3

2

A1: 841x594mm

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

SIZE SHEETSCALE

DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

PROJ. CHECK APPROV.EXEC.

TITLE:

AREA:

PROGRAM:

CLIENT:

3/4"3/4"

3/4"

M
IN

IM
U

M 1/2"

1/2"

1/2"

HOLD CVI
(NOTE 18)

VALV-12310342
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B
X
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B

FT-P-1231003B
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3"

B

(NOTE 19)

19 "T" TYPE STRAINER WITH 320 µ. FILTER SUPPLIED BY PCHE VENDOR.

(NOTE 15)
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20 REMOVABLE SPOOL FOR CLEANING.

21 FOR PROTECTION OF COOLING WATER SYSTEM SEE I-DE-3010.78-5124-944-TKP-001
(PCHE CRACKS CAUSING GAS LEAKAGE TO COOLING WATER SYSTEM).

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

VALV-12310309
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LC

TC

LC

1233

AIT

FQI

CW

COOLING WATER RETURN

LP FLARE

COOLING WATER SUPPLY

TEG VENT

V-5415001

HP FLARE

T-1235001A/C

00015 I-DE-3010.78-1235-943-TKP-001

TO 3 RD STAGE COMPRESSION
(V-UC-123301A/C-03)

00016 I-DE-3010.78-1231-943-TKP-001

FUEL GAS SYSTEM

00017 I-DE-3010.78-5135-943-TKP-003

LP FUEL GAS

00018I-DE-3010.78-5135-943-TKP-003

SG-1223001

00019 I-DE-3010.78-1223-943-TKP-003

(NOTE 2)

(NOTE 5)(NOTE 5)

4 COMPOSITION OF GAS TO BE DEHYDRATED IS:
COMPONENT % MOLAR

H2O - 0.141
N2 - 0.728
CO2 - 0.028
C1 - 81.217
C2 - 9.240
C3 - 5.410
IC4 - 0.838
NC4 - 1.422
IC5 - 0.259
NC5 - 0.303
C6 - 0.176
C7 - 0.101
C8 - 0.097
C9 - 0.035
C10 - 0.006

REFERENCE DOCUMENTS

GENERAL NOTES

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

MJB/SMPGRMORAISRAROBERT01 Apr 20100 FOR PNBV COMMENT

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

1 GAS TO BE DEHYDRATED TO FOLLOWING DEW POINT: -15°C AT 19714 kPa abs.

2 GAS CAPACITY AT 20°C AND 101,3 kPa abs.

- - -

5 THE MASS BALANCE TEG REGENERATION REFERS TO A FLOW RATE OF
2,4 GAL TEG/lb H2O REMOVED.

3 DEW POINT ANALYSER.

-TEG REGENERATION PACKAGE
Z-1227001

(1 x 100.0%)

PACKING 6000000 m³/dTEG CONTACTOR
T-1233001

(1 x 100.0%)

T-1233001

V-T-1233001

NO SCALE

TKP

PETROBRAS 58 (P-58)

PROCESS FLOW DIAGRAM
GAS DEHYDRATION SYSTEM

01 Apr 2010

01 of 01-

IAGOMES MBORBAGRMORAIS

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1233-943-TKP-001

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT

(NOTE 4)

LC

SHELL AND TUBE 1.75 E6 WSWEETENED GAS COOLER
P-1231002

(1 x 100.0%)
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2
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NOTES:

STREAM NUMBER 302928272625242322212019181716151413121 110987654321

(kg/h)

DENSITY

(kPa abs)

OPERATING TEMPERATURE

OPERATING PRESSURE

DESIGN FLOW RATE

(kg/m³)

(ºC)

(NOTE 3)

VERTICAL 6000000 m³/dTEG CONTACTOR K.O. DRUM
V-T-1233001
(1 x 100.0%)

Z-1227001
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A1: 841x594mm

PROJ.

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

CHECK

SIZE

APPROVALDRAWN

CC

TITLE

SHEETSCALE

DATE

AREA OR UNIT

JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

59.8 kg/m^3

6450.5 kPa(a)

205921.0 kg/hr

47 C

F70033-T000-PFD-0010-007

SMART PLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1233-943-TKP-001_A.PID

I-DE-3010.78-1233-943-PPC-001 - PFD GAS DHYDRATION SYSTEM

CORPORATIVE IEES

MJB/SMPMBORBARAROBERT22 Jul 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02570 (REVISED WHERE INDICATED)

6 FOR MORE DETAILS SEE : I-DE-3010.78-1227-943-JEI-010.

A

I-DE-3010.78-1227-943-JEI-010 - P-58 - TEG DEHYDRATION PACKAGE - PFD.
A

(NOTE 6)

A

A

A

61.4 kg/m^3

6382.0 kPa(a)

205921.0 kg/hr

40 C

60.5 kg/m^3

6332.0 kPa(a)

205423.0 kg/hr

41 C

1101.0 kg/m^3

6332.0 kPa(a)

6767.0 kg/hr

51 C

1108.0 kg/m^3

6311.3 kPa(a)

7030.0 kg/hr

41 C

584.6 kg/m^3

6311.3 kPa(a)

235.0 kg/hr

40 C

73.4 kg/m^3

981.0 kPa(a)

235.0 kg/hr

26 C



LC

LC

CO2

AIT

CO2

AIT

AIT

FLARE

VENT

HOT WATER - RETURN

COOLING WATER - RETURN

HOT WATER - SUPPLY

COOLING WATER - SUPPLY

2ND STAGE COMPRESSOR

(P-UC-1231001A/C-02)

00013 I-DE-3010.78-1231-943-TKP-001

V-UC-1231001A/C-02

00014I-DE-3010.78-1231-943-TKP-001

P-1231002

00015 I-DE-3010.78-1233-943-TKP-001

B-5115006 (NOTE 8)

00002 I-DE-3010.78-5115-943-TKP-001

FUEL GAS

00099I-DE-3010.78-5135-943-TKP-003

COMPONENT

(NOTE 2)

5 THE MASS BALANCE AMINE REGENERATION UNIT REFERS TO THE PREDICTED FLOW
RATE FOR EACH TOWER. THE MASS FLOW INSIDE THE AMINE REGENERATION UNIT IS
THE SUM OF THE THREE TOWERS FLOW RATE.

6 DISCONTINOUS CONSUMPTION NOT CONSIDERED IN MASS BALANCE.

MOL %

(NOTE 4) (NOTE 4) (NOTE 4) (NOTES 3, 5)

H2O

REFERENCE DOCUMENTS
ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

GENERAL NOTES

1 COMPOSITION OF GAS TO BE TREATED IS:

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

2 FLOW AT 20ºC AND 101.3 kPa abs.

3 LEAN AMINE SOLUTION TO BE 50 wt% WATER, 40 wt% METHYLDIETHANOLAMINE
(MDEA) AND 10 wt% DIETHANOLAMINE (DEA).

4 THE MASS BALANCE REFERS TO THE DESIGN RATE OF EACH TOWER AND SCRUBBER
(2000000 m³/d AT 20ºC AND 101,3 kPa abs).

N2

CO2

C1

C2

C3

IC4

NC4

IC5

NC5

NC6

H2S

8 FRESH WATER DISCONTINUOUS FLOW.

7 CANDLE TYPE COALESCING FILTER.

MJB/SMPGRMORAISRAROBERT01 Apr 20100 FOR PNBV COMMENT

0.1808

0.8140

5.2269

8.8974

78.0480

3.7400

0.6992

0.4356

(NOTE 4)(NOTE 1)

0.3004

0.2560

1.3854

(NOTE 6)

9 COMPOSITION OF GAS AFTER WITHDRAWING CONDENSATE AT V-1235001A/C:
COMPONENT % MOLAR

H2O - 0.1413
N2 - 0.7028
CO2 - 3.7400
C1 - 78.4025
C2 - 8.9113
C3 - 5.2093
IC4 - 0.8053
NC4 - 1.3643
IC5 - 0.2478
NC5 - 0.2888
NC6 - 0.1666
H2S - 0.0200

0.0200

(NOTE 9)

T-1235001A/C

2

PACKING 2000000 m³/dAMINE CONTACTOR
T-1235001A/C

(3 x 33.0%)

- -AMINE REGENERATION PACKAGE
Z-1235001

(1 x 100.0%)

3

5

1

4

6

(NOTE 6)

(NOTES 3, 5)

(NOTE 7)

1094.5 kg/m^3

6485.0 kPa(a)

88280.4 kg/hr

67 C

1094.5 kg/m^3

344.7 kPa(a)

88280.4 kg/hr

67 C

996.1 kg/m^3

2296.0 kPa(a)

126.4 kg/hr

40 C

996.0 kg/m^3

660.3 kPa(a)

4980.0 kg/hr

30 C

NOTES:

STREAM NUMBER 302928272625242322212019181716151413121 110987654321

(kg/h)

DENSITY

(kPa abs)

OPERATING TEMPERATURE

OPERATING PRESSURE

DESIGN FLOW RATE

(kg/m³)

(ºC)

65.4 kg/m^3

6534.0 kPa(a)

73083.7 kg/hr

40 C

64.8 kg/m^3

6485.0 kPa(a)

72958.1 kg/hr

40 C

59.8 kg/m^3

6450.5 kPa(a)

68640.3 kg/hr

47 C

NOTE 6

8

V-1235001A/C

Z-1235001

1037.3 kg/m^3

6668.5 kPa(a)

83962.7 kg/hr

45 C

7

(NOTE 1)

VERTICAL 2000000 m³/dAMINE UNIT INLET GAS K.O. DRUM
V-1235001A/C

(3 x 33.0%)
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A1: 841x594mm

PROJ.

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

CHECK

SIZE

APPROVALDRAWN

CC

TITLE

SHEETSCALE

DATE

AREA OR UNIT

JOB OR PROJECT

CLIENT OR USER

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

F70033-T000-PFD-0010-008

NO SCALE

TKP

PETROBRAS 58 (P-58)

PROCESS FLOW DIAGRAM
CO2/ H2S REMOVAL UNIT

01 Apr 2010

01 of 01-

IAGOMES MBORBAGRMORAIS

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-1235-943-TKP-001

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT

SMART PLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-1235-943-TKP-001_A.PID

H 2 S

I-DE-3010.78-1235-943-PPC-001 - PFD CO2 / H2S REMOVAL UNIT

IEESCORPORATIVE

MJB/SMPMBORBARAROBERT22 Jul 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P-58-TKP-02572 (REVISED WHERE INDICATED)

10 FOR MORE DETAILS SEE : I-DE-3010.78-1235-943-WDM-001.

A

A

I-DE-3010.78-1235-943-WDM-001 - AMINE REGENERATION PACKAGE.A

(NOTE 10)

A

A
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TY
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5135002
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TY

5135002

TIT
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5135011

ZSL

5135011
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I
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TI
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TI
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TAL
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TSHH

5135011

TIT
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5135002

PI
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S
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5135003

PAHH

5135003

PI

5135003

PSHH

PY

5135003

PIT

TY

5135004

PI

5135001

PDIPY

I

I

5135005

TI

ESD3P

5135005

PI

5135003

TI

OR

OR

P-1231003

01641 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-007

94

00605

94

00615

PSHH-5135006
LSHH-5135001
PSLL-5135006

00625 I-DE-3010.78-5135-944-TKP-002

V-5135001

00616I-DE-3010.78-5135-944-TKP-002

PSHH-5135030
PSLL-5135030

00253 I-DE-3010.78-5135-944-TKP-002

LT HEATING MEDIUM SUPPLY HEADER

00634I-DE-3010.78-5000-944-TKP-001

LT HEATING MEDIUM RETURN HEADER

00633 I-DE-3010.78-5000-944-TKP-001

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-5135-944-TKP-001_B.PID

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA22 Jan 20100 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO31 May 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-00662, INCLUDED HAZOP RECOMMENDATION R64

COLD HP FLARE

1 THE PIPELINE DEPRESSURIZATION SHALL BE DONE IN THE FOLLOWING WAYS:
-UP TO 48 kgf/cm² abs - THROUGH FUEL GAS CONSUMPTION;
- BELOW 48 kgf/cm² abs - THROUGH SAFETY GAS K.O. DRUM.

2 DEPRESSURIZATION OF GAS PIPELINE AND LIFT GAS LINES SHALL BE DONE
MANUALLY THROUGH ASSISTED OPERATION IN THE FUEL GAS SYSTEM. THE
TEMPERATURE SHALL NOT DECREASE BELOW - 46°C. THE TI SHALL BE READABLE
WHILE OPERATING THE GLOBE VALVE.

GENERAL NOTES

3 THE COAMING (HEIGHT~150mm) SHALL ATTEND TO FOLLOWING EQUIPMENTS
(MODULE-01) - SEE I-DE-3010.78-5135-944-TKP-002
P-5135001
P-5135002

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

REFERENCE DOCUMENTS
ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID GENERAL NOTES.

I-ET-3000.00-1200-200-PCI-001 - TECHNICAL SPECIFICATION.

ET-200.03-PIPING STANDARD AND MATERIAL FOR OIL PRODUCTION AND PROCESS
FACILITIES.

I-DE-3010.78-5135-944-TKP-001 - PID- FUEL GAS PRE-HEATING.

I-RL-3010.78-5400-982-TKP-001 - HAZOP REPORT.

IEES/PS P58 P62-TKP-041/10.

AR / F70033 AND F70035 / TE-EMOM-210-0118.

AR / F70033 AND F70035 / TE-EMOM-2010-0122

DNV LETTER - D30217-1-J-100862.

TQF-P62-TKP-PRO-0144. TQF-P58-TKP-PRO-0135.

TQF-P58-TKP-PRO-0036 TQF-P58-TKP-PRO-0133

TQF-P58-TKP-PRO-0091 TQF-P58-TKP-PRO-0156.

TQF-P58-TKP-PRO-0124

HOLD LIST:
1 - SOLVED.
2 - CANCELLED.
3 - SOLVED.
4 - SOLVED.
5 - SOLVED.

HOLD CVI

(N
O

T
E

4
)

4 MINIMUM OF 3 METERS DISTANCE BETWEEN RESTRICTION ORIFICE AND SPEC BREAK.

M-01

(NOTE 3)
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NO SCALE

TKP

PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
FUEL GAS PRE-HEATING

22 Jan 2010

01 of 01-

ERLIMA MBORBACBONADIA

UN-ES / ATP-JUB-CHT

I-DE-3010.78-5135-944-TKP-001

NORTE DO PARQUE DAS BALEIAS FIELD DEVELOPMENT
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A1: 841x594mm

Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

SIZE SHEETSCALE

DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

PROJ. CHECK APPROV.EXEC.

TITLE:

AREA:

PROGRAM:

CLIENT:

VET-021T2

V
E

T
-0

3
3
T

2

VET-1326T1

SHELL AND TUBE 0.33 E6 WFUEL GAS PRE-HEATER
P-5135001
(1 x 100%)

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA30 Sep 2010B
#DETAIL DESIGN# - FOR CONSTRUCTION - COMMENTS ADDED ACCORDING
TO ADP-P58-TKP-03066/04220.

5 A WARNING PLATE SHALL BE INSTALLED BY SUPPLIER, ON EXCHANGER WITH THE
FOLLOWING WORDS:
"A EXPANSÃO TÉRMICA DE LÍQUIDO BLOQUEADO PODE CAUSAR RUPTURA. OS
DRENOS DEVEM SER ABERTOS IMEDIATAMENTE APÓS O FECHAMENTO DAS
VÁLVULAS DE BLOQUEIO."
"THERMAL EXPANSION OF TRAPPED LIQUID CAN CAUSE RUPTURE. DRAINS SHALL BE
OPENED IMMEDIATELY AFTER THE BLOCK VALVES CLOSED."

6 UTILITY CONNECTION.

B

B

(NOTE 7)

(NOTE 5)

(NOTE 6)

B

4" X 6"
B

B

94

07290

CASE:THERMAL RELIEF

LO2"x1"

1"x3/4"

BX18G10

VET-5135054

2"-F-BX18-1183-

+

PSV

5135007

SET=19446.0 kPa-g

VET-1324K

3/4"X1"

LO

VET-5135053

(NOTE 6)

(NOTE 6)

(NOTE 6)

1
"-

P
-G

1
0
-1

2
7
4
-

VET-021T1

B

B

B

B

7 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.

B

B

V
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L
V
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1
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0
4
6

VALV-51350047

HP FLARE : I-DE-3010.78-5412-944-TKP-014.94

B

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

COLD HP FLARE

B

B

B

B





HOLD 2

TOG

5331001

AIT

5331001

FI

5331001

FR

STRIP

5331002

XE

5331001

TI

5331001

PI

5331001

FQI

5331001

PIT

5331001

FIT
5331001

TIT

I

5331001

XI

M

5331002

FIT

ESD2

5331002

FQI

ER

5331001

XE

5331001

AAH

OR

AY

5331001

ASH

5331001

AI

5331001

AR

FY

OVERBOARD

NLP-LT
SC4

PM

CIP

TQ-1223001A/B

05506 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

B-5331001A/B

05499 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-004

94

06225

93

06226

CLEAN SLOP TANK

06091 I-DE-3010.78-5271-944-TKP-611

TQ-1223001A/B

06090 I-DE-3010.78-1223-944-TKP-003

SCALE INHIBITOR

06092 I-DE-3010.78-1262-944-TKP-002

POLYELECTROLYTE

06093 I-DE-3010.78-1262-944-TKP-001

P-5135003

06094 I-DE-3010.78-1200-944-TKP-020

93

06716

HOLD 2

HOLD 2

2 OFF-SPECIFICATION PRODUCED WATER (MORE THAN 29 PPM (mg/L) OF OIL).

3 CHECK VALVES ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED AS NEAR AS
POSSIBLE TO THE PROCESS LINE.

4 THE PRODUCED WATER TREATMENT SYSTEM SHALL BE COMPOSED BY
HYDROCYCLONE BATTERIES (CI-Z-5331001) AND FLOTATION UNITS (FL-Z-5331001). THE
CONTRACTOR SHALL ADVISE THE MOST ECONOMICAL CONFIGURATION FOR EACH:
2x50% (AT LEAST); 3x33% OR 4x25%, NOT EXCEEDING THE AREA OF 13,5x9,0 M
ACCORDING TO I-DE-3010.78-1418-942-PPC-001 - EQUIPMENT LAYOUT PLAN -
PRODUCED WATER TREATMENT. THE PROPOSED CONFIGURATION SHALL BE
PREVIOUSLY SUBMITTED TO PETROBRAS APPROVAL.

5 OPERATION GAS FLOW MEASUREMENT.
MAXIMUM UNCERTANTY SHALL BE 2%. FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

HOLD 2

HOLD 2

HOLD 3

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

PRODUCED WATER TREATMENT SYSTEM

(2 X 50%) (NOTE 4) (NOTE 8)

43000 M³/D

43000 M³/D

(NOTE 8)(NOTE 4)(2 X 50%)

FL-Z-5331001A/B

HOLD 2

PRODUCED WATER TREATMENT SYSTEM

94 HIGH PRESSURE FLARE: I-DE-3010.78-1200-944-TKP-020

LOW PRESSURE FLARE: I-DE-3010.78-1200-944-TKP-02093

CHEMICAL INJECTION
POINT
(PROPER MIXING)

HOLD LIST:
1 - SOLVED.
2 - DIAMETERS TO BE DEFINED / CONFIRMED DURING DETALING DESIGN BY PRODUCED WATER
TREATMENT SYSTEM VENDOR.
3 - LINE AND CONTROL VALVE SIZE TO BE DEFINED DURING DETALING DESIGN ACCORDING
TO PACKAGE VENDOR. THIS VALVE IS OUT OF SCOPE OF PRODUCED WATER TREATMENT VENDOR.

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO13 Jul 2010A
FOR PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P58-TKP-02536.

20 CHEMICAL INJECTION POINT (PROPER MIXING) TO BE LOCATED BETWEEN
HYDROCYCLONE BATTERIES AND FLOTATION UNIT, AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE
FLOTATION UNIT.

17 CONTROL BY THE SUPERVISION SYSTEM OF THE HYDROCYCLONE OVERFLOW RATE
BY MEANS OF DIFFERENTIAL PRESSURE RATIO SHALL BE PROVIDED.

18 THE OILY WATER INLET LINE OF EACH HYDROCYCLONE SHALL BE INTERCONNECTED
TO THE OVERFLOW BY MEANS OF A LINE EQUIPPED WITH A BALL TYPE BLOCK VALVE
FOR BACK WASHING OPERATIONS.

6 OPERATION PRODUCED WATER FLOW MEASUREMENT.
FOR FURTHER DETAILS SEE I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

7 TO EMPTY THE DRIP PAN OF THE PRODUCED WATER TREATMENT, A PORTABLE AIR
DRIVEN PUMP SHALL BE USED.

CI-Z-5331001A/B

8 Z-5331001A/B MAXIMUM CAPACITY AT STANDARD CONDITION
(15.6°c AND 101.3 KPa abs.).

9 THE CONTRACTOR SHALL USE THIS SIGNAL TO INTERLOCK THE EQUIPMENTS WHERE
NECESSARY.

10 BY-PASS LINE OF THE FLOTATION UNITS SHALL BE SUPPLIED BY PRODUCED WATER
TREATMENT SYSTEM VENDOR.

13 UP TO Ø4" (FOUR) MEASUREMENT LOOPS SHALL BE CONFIGURED AT EACH FLOW
COMPUTER.

14 BY FLOW METERING SUPPLIER.

15 INFORMATION AVAILABLE BOTH AT A&C SYSTEM HMI AND FLOW METERING SYSTEM
WORKSTATION.

11 LEVEL AND PRESSURE INTERLOCK SIGNAL FROM FLOTATION UNITS CLOSES
SDV-5331001 AND SDV-5331002.

12 THIS VALVE SHALL BE LOCATED AS NEAR AS POSSIBLE TO PROCESS LINE.

16 ISOKINETIC CONNECTIONS SHALL BE PROVIDED FOR SAMPLE COLLECTING AT INLET
AND OUTLET OF THE HYDROCYCLONES AND FLOTATION UNIT.

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-5331-944-TKP-001_A.PID

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA09 Mar 20100 FOR PNBV COMMENT

HOLD 2

REFERENCE DOCUMENTS

GENERAL NOTES

1 PRODUCED WATER WITH 29 PPM (mg/L) OF OIL AT MAXIMUM.

19 THE END OF THE PIPING FOR PRODUCED WATER DISPOSAL SHALL BE LOCATED
BELOW THE SEA SURFACE.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-ET-3010.78-1200-800-PPC-002 - AUTOMATION, CONTROL AND INSTRUMENTATION ON
PACKAGE UNITS.

I-DE-3010.78-1418-942-PPC-001 - EQUIPMENT LAYOUT PLAN - PRODUCED WATER
TREATMENT.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-005 - CORROSION MONITORING SYSTEM.

I-DE-3010.78-5331-944-PPC-001 - PRODUCED WATER TREATMENT SYSTEM (Z-5331001) -
INTERCONNECTIONS.

TQF-P58-TKP-PRO-0041.

TQF-P58-TKP-PRO-0070.

TQF-P58-TKP-PRO-0115.

TQF-P58-TKP-PRO-0144.

TQF-P58-TKP-PRO-0204.

TQF-P58-TKP-PRO-0254.

22 PIT-5331001, FIT-5331001, TIT-5331001 ARE ASSOCIATED TO FQIT-1200010 SEE P&ID:
I-DE-3210.78-5135-944-TKP-003.

HOLD 2

HOLD 2
HOLD 2

HOLD 2

HOLD 2

HOLD 2

HOLD 2

21 TOP OF LOOP TO BE 1 METER ABOVE THE HIGHEST POINT OF PRODUCED WATER
SySTEM.
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00711

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO08 Jun 2010A
FOR PNBV COMMENT- COMMENTS ADDED ACCORDING TO
ADP-P68-TKP-00771

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO22 Oct 2010B
#DETAIL DESIGN#-FOR CONSTRUCTION- COMMENTS ADDED ACCORDING
TO ADP-P58-TKP-02917.

32 LOW POINT DRAINS.

33 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SCOPE OF
SUPPLY. CONSTRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE
DETAIL DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND
3.2.2.2 OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.

31 FIT/PIT/TIT-5412002, FIT/PIT/TIT-5412006. ARE ASSOCIATED TO FQIT-1200002.

19 CANCELLED.

20 BACK-UP PURGE GAS (LP FUEL GAS).

2 HP FLARE CAPACITY IS 6000000 Nm³/d AND L.P. FLARE CAPACITY IS 487832 Nm³/d. GAS
FLOW RATES AT 20ºC AND 101,3 kPA ABS.

3 FLARE TIP TEMPERATURE.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

30 LINE FOR IGNTION PELLET.

11 IT SHALL BE INSTALLED RADIOMETERS AS NEAR AS POSSIBLE OF FLARE IGNITION
PANEL. IF THE MAXIMUM ALLOWABLE RADIATION FLUX IS EXCEEDED IN ONE OF THE
RADIOMETERS, AN ALARM SHALL BE STARTED LOCALLY AND AT THE CENTRAL
CONTROL ROOM - CCR.

12 THE INTERCONNECTION (PIPING, INSTRUMENTATION, ETC.) REPRESENTATION
BETWEEN PN-TA-5412001 AND TA-5412001 IS SCHEMATIC. FOR FURTHER DETAILS SEE
I-ET-3010.78-5412-583-PPC-001 - FLARE.

16 ASSIST GAS FOR LOW PRESSURE FLARE.

17 MAIN PURGE GAS (NITROGEN).

15 ON IGNITION LINE, CURVES SHOULD BE AVOIDED OR HAVE A MINIMUM CURVATURE
RADIUS OF 5 PIPE DIAMETERS.

21 PURGE LINE SHALL BE LOCATED AS CLOSE AS POSSILE FROM THE FAST OPENING
VALVES INCLUDED AT FLARE GAS RECOVERY UNIT (Z-5412001).

22 FSLL SIGNAL IS 2 OUT OF 3 VOTING.

18 ANALOG SIGNAL FROM FQIT (FLOW METERING SYSTEM).

14 COMPRESSED AIR FOR FLAME FRONT IGNITION SYSTEM.

13 FUEL GAS FOR FLARE PILOTS AND FLAME FRONT IGNITION SYSTEM.

5 PILOT GAS.

6 PILOT 1 ON.

4 FLAME FRONT IGNITION SYSTEM.

1 THE EQUIPMENT CAPACITIES SHALL BE DEFINED/ UPDATED BY CONTRACTOR.

9 PILOT 2 REIGNITION FAILURE.

10 BACK-UP PILOT BURNERS FUEL SUPPLY.

ET-3000.78-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID GENERAL NOTES.

I-ET-3010.78-1200-800-PPC-002 - AUTOMATION, CONTROL AND INSTRUMENTATION ON
PACKAGED UNITS.

I-ET-3010.78-5412-583-PPC-001 - FLARE

I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-DE-3010.78-5412-944-TKP-003 - P&ID - HIGH / LOW PRESSURE FLARE.

D30217-1-J-100871 - DNV LETTER.

I-RL-3010.78-5400-983-TKP-001

TQF-P62-TKP-PRO-0128.

TQF-P58-TKP-PRO-0044

GENERAL NOTES

REFERENCE DOCUMENTS

HOLD LIST:
1 - CANCELLED.
2 - CANCELLED.
3 - SOLVED.
4 - DIAMETER AND QUANTITY OF LINES FOR IGNITION PELLETS SHALL BE IN
ACCORDANCE / DEFINED BY FLARE VENDOR SPECIFICATION.
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SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-5412944-TKP-003_B.PID

MJB/SMPCBONADIASPUPPIN25 Jan 20100 FOR PNBV COMMENT

INSTRUMENT AIR: I-DE-3010.78-5000-944-TKP-00121

28 INFORMATION AVAILABLE BOTH ON CSS HMI'S AND FLOW METERING SYSTEM
WORKSTATION.

29 THERMAL INSULATION (USE ONLY HYGROFOBIC MATERIAL) SHALL BE CALCULATED/
CONFIRMED BY DETAILING DESIGN BASED ON I-ET-3010.78-5412-583-PPC-001 - FLARE
AND CONSIDERING THE MAXIMUM DESIGN TEMPERATURE OF PIPE SPECIFICATION.

7 PILOT 2 ON.

8 PILOT 1 REIGNITION FAILURE.

27 UP TO Ø4(FOUR) MEASUREMENT LOOPS SHALL BE CONFIGURATED AT EACH FLOW
COMPUTER.

26 GAS FLOW COMPUTER.

25 SUPPLIED BY FLOW METERING PACKAGE VENDOR.

24 GAS FLOW MEASUREMENT SYSTEM FOR FISCAL PURPOSES (MAXIMUM UNCERTAINTY
= 5% ). FOR FURTHER DETAILS SEE I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING
SYSTEM.

23 ULTRASONIC FLOWMETER TYPE. FOR FURTHER DETAILS, SEE
I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.
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00669I-DE-3010.78-5135-944-TKP-003

SDV-5135009 (LP FUEL GAS)

00681 I-DE-3010.78-5135-944-TKP-003

SDV-5135001
SDV-5135002

00253I-DE-3010.78-5135-944-TKP-001

FIRE CONFIRMED M-01

06515I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

FIRE CONFIRMED M-03

06522I-DE-3010.78-5423-944-TKP-008

B-5133602A/B

06697 I-DE-3010.78-5133-944-TKP-601

HOLD CVI
(NOTE 18)

HOLD CVI
(NOTE 18)

(NOTE 1)

17 TO GUARANTEE THAT XV-5147001 AND XV-5147002 ARE OPEN WHEN PUMPS ON.

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO08 Oct 2010B
# DETAIL DESIGN # - FOR CONSTRUCTION - COMMENTES ADDED
ACCORDING TO ADP-P58-TKP-03066.

18 HOLD RELATED TO EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION CONTRACTOR SLOPE OF
SUPPLY. TRUCTION CONTRACTOR SHALL CLEAR THE HOLDS AND COMPLETE DETAIL
DESIGN UPON RECEIPT OF VENDOR INFORMATION AS PER ITEMS 3.2.2.1 AND 3.2.2.2
OF EXHIBIT 1 - SCOPE OF WORK.

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA22 Jan 20100 FOR PNBV COMMENT

MJB/SMPCBONADIAPMONTEDO31 May 2010A
PNBV COMMENT - COMMENTS ADDED ACCORDING TO ADP-P58-TKP-00662.
INCLUDED HAZOP RECOMMENDATIONS R64 AND R66

13 BDV TYPICAL 1 - FOR FURTHER INFORMATION SEE I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 -
P&ID GENERAL NOTES (FGS SYSTEM).

12 VALVE SHALL BE CLOSED BEFORE GAS PIPELINE DEPRESSURING IF THE GAS IS NOT
TO BE CONSUMED.

14 FLOWMETER WITH LOCAL INDICATION, FILTER AND BY PASS INSTALLED AT
UPSTREAM.

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-5135-944-TKP-002_B.PID

34 OPEN DRAIN: I-DE-3010.78-5336-944-TKP-002

94 HIGH PRESSURE FLARE: I-DE-3010.78-5412-944-TKP-014

6 PSV SHALL BE LOCATED AS CLOSE AS POSSIBLE TO EXCHANGER OUTLET NOZZLE.

7 THE PIPELINE DEPRESSURIZATION SHALL BE DONE IN THE FOLLOWING WAYS:
- UP TO 48 Kgf / cm² ABS - THROUGH FUEL GAS CONSUMPTION.
- BELOW 48 Kgf / cm² ABS THROUGH SAFETY GAS K.O.DRUM.

4 DISTANCE BETWEEN K. O. DRUM NOZZLE AND SDV SHALL BE AS MINIMUM AS
POSSIBLE.

5 THIS COAMING (HEIGHT ~ 150mm) SHALL ATTEND TO FOLLOWING EQUIPMENT
(MODULE M-01):

- P-5135001
- P-5135002

8 CLEANING FACILITY.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3000.00-1200-200-PCI-001 - TECHNICAL SPECIFICATION ET-200.03 - PIPING
STANDARD AND MATERIAL FOR OIL PRODUCTION AND PROCESS FACILITIES.

I-ET-3010.78-1200-940-PPC-006 - CHEMICAL INJECTION POINTS.

I-ET-3010.78-5135-944-TKP-002 - P&ID - FUEL GAS TREATMENT.

I-RL-3010.78-5400-982-TKP-001 - HAZOP REPORT.

D30217-1-J-100862 - DNV LETTER.

IEES/PSP58 P62-TKP-041/10.

TQF-P62-TKP-PRO-0122. TQF-P58-TKP-PIP-0092.

TQF-P58-TKP-PRO-0037 TQF-P58-TKP-PRO-0156

TQF-P58-TKP-PRO-0091 TQF-P58-TKP-PRO-0157

TQF-P58-TKP-PRO-0109 TQF-P58-TKP-PRO-0177

TQF-P58-TKP-PRO-0124 TQF-P58-TKP-PRO-0194

TQF-P58-TKP-PRO-0127 TQF-P58-TKP-PRO-0241.

9 UTILITY CONNECTION.

HOLD CVI
(NOTE 18)

HOLD LIST:
1 - SOLVED.
2 - CANCELLED.
3 - CANCELLED.
4 - SOLVED.
5 - SOLVED.
6 - NOZZLE TO BE CONFIRMED BY FUEL GAS K. O. DRUM VESSEL.

15 THE TIME DELAY SHALL BE DEFINED AS WAY AS NOT TO ALLOW LIQUID TO BE
CARRIED OVER TO THE FLARE. IT SHALL BE DEFINED AT FEED PHASE.

10 THE VALVE TO BE ACTUATED SHALL BE SELECTED BY THE PROCESS.

1 GAS FLOW RATE AT 20ºC AND 101.3 kPa abs.

REFERENCE DOCUMENTS

16 CLOSED DRAIN.

11 RESTRICTION ORIFICE IS SAFETY CRITICAL ITEM TO RESTRICT GAS BLOW-BY RATE IN
CASE OF LEVEL CONTROL FAILURE.

3 HYDRATE INHIBITOR WILL BE INJECTED IF THE TEG CONTACTOR UNIT IS OUT OF
OPERATION.

2 CHECK VALVES ON CHEMICAL INJECTION LINES SHALL BE LOCATED NEAR THE
PROCESS LINES.

TYPE CAPACITYDESCRIPTIONTAG

EQUIPMENT

GENERAL NOTES

HP FLARE

21/2"X4"

21/2"X4"

4" X 6"
300# X 150#

4" X 6"
300# X 150#

APPROVED FOR CONSTRUCTION - AFC

19 THE TI-5135001 SHALL BE READABLE FROM GLOBE VALVE.

HOLD CVI
(NOTE 18)
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PETROBRAS 58 (P-58)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
FUEL GAS TREATMENT

22 Jan 2010

01 of 01-

LAGUAJARDO MBORBACBONADIA
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I-DE-3010.78-5135-944-TKP-002
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Nº

DESCRIPTIONREV. DATE EXEC. CHECK APPROV.

SIZE SHEETSCALE

DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PETROBRAS PROPERTY AND MAY NOT BE USED FOR
PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY INDICATED HEREIN.

THIS FORM IS PART OF PETROBRAS N-381, REV. J, ANNEX A, FIGURE A.9.

ENGENHARIA
IEEPT/IEES

TECHNIP BRASIL
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES

E APOIO MARÍTIMO LTDA
File N°: CREA REG. Nr.:

TECHNICAL RESP.:

CONTRACT Nr.:

TKP Nr.:

0801.0000063.09.2

MARISA BORBA

200246811-7 (RJ)

MJB
INITIALS:

PROJ. CHECK APPROV.EXEC.

TITLE:

AREA:

PROGRAM:

CLIENT:
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PDI

15 FLARE VENDOR SHALL DEFINE ASSIST GAS REQUIREMENTS FOR LP FLARE BASED ON
TOTAL GAS TO BE BURNED. FOR FURTHER DETAILS, SEE
I-ET-3010.78-5412-583-PPC-001 - FLARE.

HIGH PRESSURE FLARE: I-DE-3010.78-5412-944-TKP-014.94

MJB/SMPCBONADIAANCOSTA22 Jan 20100 FOR PNBV COMMENT

SMARTPLANT P&ID / V 2009 / I-DE-3010.78-5135-944-TKP-003_B.PID

HOLD LIST:
1 - SOLVED.
2 - SOLVED.
3 - SOLVED.
4 - SOLVED.
5 - SOLVED.
6 - SOLVED.

11 BY FLOW METERING PACKAGE SUPPLIER.

12 ANALOG SIGNAL FROM FQIT (FLOW METERING SYSTEM).

8 COALESCER FILTERS SHALL BE FORESEEN AS CLOSE AS POSSIBLE OF EACH GAS
CONSUMER,AS SHOWN BELOW, EXCEPT FOR THE TURBO-MACHINES, WHICH WILL BE
SUPPLIED BY THE EQUIPMENT VENDOR.

7 STRAIGHT PIPING IS REQUIRED UPSTREAM AND DOWNSTREAM FLOW METER HOLD
DIAMETERS.

5 HIGH PRESSURE FUEL GAS TO COMPRESSOR UNIT GAS TURBINES.

6 IT SHALL BE INSTALLED GAS SAMPLING SYSTEM AS SHOWN IN
I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

4 OPERATIONAL GAS FLOW MEASUREMENT. MAXIMUM UNCERTAINTY SHALL BE 2,0%.
FOR FURTHER DETAILS SEE I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

3 FISCAL GAS FLOW MEASUREMENT. MAXIMUM UNCERTAINTY SHALL BE 1,5%. FOR
FURTHER DETAILS SEE I-ET-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

2 FOR FURTHER DETAILS, SEE I-DE-3010.78-1200-944-TKP-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

1 GAS FLOW COMPUTER.

GENERAL NOTES

REFERENCE DOCUMENTS

10 UP TO 04 (FOUR) MEASUREMENT LOOPS SHALL BE CONFIGURATED AT EACH FLOW
COMPUTER.

9 INFORMATION AVAILABLE BOTH ON A&C SYSTEM HMI'S AND FLOW METERING SYSTEM
WORKSTATION.

13 ASSIST GAS LINE FOR LOW PRESSURE FLARE.

14 DETAILING DESIGN SHALL VERIFY THE USE OF ORIFICE PLATE OR INTEGRAL ORIFICE
ACCORDING TO ß=d/D LIMITS.

ET-3000.00-1200-941-PPC-002 - SYMBOLS AND ABBREVIATIONS.

I-DE-3010.78-1200-944-PPC-001 - P&ID - GENERAL NOTES.

I-ET-3000.00-1200-200-PCI-001 - TECHNICAL SPECIFICATION ET-200.03 - PIPING
STANDARD AND MATERIAL FOR OIL PRODUCTION AND PROCESS FACILITIES.

I-DE-3010.78-1200-813-TKP-001 - FLOW METERING SYSTEM.

I-DE-3010.78-5135-944-PPC-003 - P&ID - FUEL GAS DISTRIBUTION.

I-RL-3010.78-5400-982-TKP-001 - HAZOP REPORT.

IEES/PS P58 P62-TKP-041/10. P58/P62-TE-EMOM-2010-0147.

TQF-P62-TKP-PRO-0123 TQF-P62-TKP-PRO-0151

TQF-P58-TKP-PRO-0038 TQF-P58-TKP-PRO-0189

TQF-P58-TKP-PRO-0091 TQF-P58-TKP-PRO-0200

TQF-P58-TKP-PRO-0152 TQF-P58-TKP-PRO-0230.

TQF-P58-TKP-PRP-0224.
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I.9 INTRODUÇÃO 

 
O presente documento refere-se ao Plano de Emergência Individual para 

Incidentes de Poluição por Óleo da Unidade Marítima FPSO (Floating Production 

Storage and Offloading) P-58, de propriedade da Petrobras, na Atividade de 

produção na área denominada Parque das Baleias, situada na Área Geográfica 

do Espírito Santo - AGES. 

 

Este plano foi elaborado em observância aos requisitos de prestação de 

informações estabelecidas na Resolução CONAMA 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 

portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, 

plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes 

náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração”. 

 

O desenvolvimento dos projetos de ampliação do Parque das Baleias 

contempla a produção de óleo leve de reservatórios da seção pré-sal e de óleo 

pesado dos reservatórios paleocênicos e eocênicos (pós-sal) locados nas 

concessões dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 

Baleia Anã.  

 

Consequências de incidente de poluição por óleo que ultrapassem os limites 

da Unidade Marítima são tratadas no documento Plano de Emergência para 

Vazamento de Óleo da Área Geográfica do Espírito Santo (PEVO-ES), que é 

complementar aos PEI - Planos de Emergência Individual para Incidentes de 

Poluição por Óleo das Unidades Marítimas que operam na Área Geográfica do 

Espírito Santo. 
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I.9.1 - QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA 

 
Conforme o Art. 5º, inciso § 2º da Resolução CONAMA nº 398, de 

11.06.2008, a seguir estão os quadros de correspondência entre a estrutura 

estabelecida no Anexo I, Anexo II e Anexo III da referida resolução e este Plano 

de Emergência Individual do FPSO P-58. 

 
Quadro I - 1 - Quadro de correspondência entre o Anexo I da Resolução CONAMA nº 

398/08 e o PEI do FPSO P-58 
 

Anexo I da Resolução CONAMA nº 398/08 PEI FPSO P-58 

1. Identificação da instalação II.9.1 

2. Cenários acidentais II.9.2 

3. Informações e procedimentos para resposta II.9.3 

3.1. Sistemas de alerta de derramamento de óleo II.9.3.1 

3.2. Comunicação do incidente II.9.3.2 

3.3. Estrutura organizacional de resposta II.9.3.3 

3.4. Equipamentos e materiais de resposta II.9.3.4 

3.5. Procedimentos operacionais de resposta II.9.3.5 

3.5.1. Procedimentos para interrupção da descarga de óleo II.9.3.5.1 

3.5.2. Procedimentos para contenção do derramamento de 
óleo 

II.9.3.5.2 

3.5.3. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis II.9.3.5.3 

3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo 
derramado 

II.9.3.5.4 

3.5.5. Procedimentos para recolhimento do óleo derramado II.9.3.5.5 

3.5.6. Procedimentos para dispersão mecânica e química do 
óleo derramado 

II.9.3.5.6 

3.5.7. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas II.9.3.5.7 

3.5.8. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos 
gerados 

II.9.3.5.8 

 
(continua) 
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Quadro I.9.1-1 - Quadro de correspondência entre o Anexo I da Resolução CONAMA nº 398/08 e o PEI do FPSO P-58 
(conclusão). 

 

 Anexo I da Resolução CONAMA nº 398/08 PEI FPSO P-58 

3.5.9. Procedimentos para deslocamento dos recursos II.9.3.5.9 

3.5.10. Procedimentos para obtenção e atualização de 
informações relevantes 

II.9.3.5.10 

3.5.11. Procedimentos para registro das ações de resposta II.9.3.5.11 

3.5.12. Procedimentos para proteção das populações II.9.3.5.12 

3.5.13. Procedimentos para proteção da fauna II.9.3.5.13 

4. Encerramento das operações II.9.4 

5. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias II.9.5 

6. Anexos II.9.8 

 
Quadro I.9.1-2 - Quadro de correspondência entre o Anexo II da Resolução CONAMA nº 

398/08 e o PEI do FPSO P-58. 
 

Anexo II da Resolução CONAMA nº 398/08 PEI FPSO P-58 

1. Introdução Capítulo I do Anexo II.9.2-1 

2. Identificação e avaliação dos riscos Capítulo II do Anexo II.9.2-1 

2.1. Identificação dos riscos por fonte Seção II.1 do Anexo II.9.2-1 

2.2. Hipóteses acidentais Seção II.2 do Anexo II.9.2-1 

2.2.1. Descarga de pior caso Item II.2.1 do Anexo II.9.2-1 

3. Análise de vulnerabilidade Capítulo III do Anexo II.9.2-
1 

4. Treinamento de pessoal e exercícios de resposta Capítulo IV do Anexo II.9.2-
1  

5. Referências bibliográficas II.9.6 

6. Responsáveis técnicos pela elaboração do Plano de 
Emergência Individual 

II.9.9 

7. Responsáveis técnicos pela execução do Plano de 
Emergência Individual 

Capítulo V do Anexo II.9.2-1
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Quadro I.9.1-3 - Quadro de correspondência entre o Anexo III da Resolução CONAMA nº 

398/08 e o PEI do FPSO P-58. 
 

Anexo III da Resolução CONAMA nº 398/08 PEI FPSO P-58 

1. Dimensionamento da capacidade de resposta Anexo II.9.3.4-2 

2. Capacidade de resposta Anexo II.9.3.4-2 

2.1. Barreiras flutuantes Anexo II.9.3.5.2.1-1 

2.2. Recolhedores Anexo II.9.3.4-2 

2.3. Dispersantes químicos Anexo II.9.3.4-2 

2.4. Dispersão mecânica Anexo II.9.3.4-2 

2.5. Armazenamento temporário Anexo II.9.3.4-2 

2.6. Absorventes Anexo II.9.3.4-2 

3. Recursos materiais para plataformas Anexo II.9.3.4-1 
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II.9 - PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL 

 
Este Capítulo apresenta as seguintes seções: 

 

II.9.1 - IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

II.9.2 - CENÁRIOS ACIDENTAIS 

II.9.3 - INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA 

II.9.4 - ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 

II.9.5 - MAPAS, CARTAS NÁUTICAS, PLANTAS, DESENHOS E 

FOTOGRAFIAS 

 
 

II.9.1 - IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 

II.9.1.1 - Instalação 
 

A Unidade Marítima FPSO P-58 irá operar na Área Geográfica do Espírito 

Santo, em local denominado Parque das Baleias, localizado na porção sul 

capixaba, a serviço da UO-ES, com localização, telefone e fax de contato 

indicados abaixo. 

 
Quadro II.9.1.1-1 - Dados da UO-ES 
 

FPSO P-58  - a serviço da UO-ES 

Av. Fernando Ferrari, 1000 - Mata da Praia - Vitória, ES 

CEP: 29.075-973 Tel: (27) 3235-4525 Fax: (27) 3235-4573 
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II.9.1.2 - Empresa responsável pela operação da instalação 

 
II.9.1.2.1 - Empresa responsável pelo gerenciamento da concessão 
 

A empresa responsável pelo gerenciamento da concessão é a Petróleo 

Brasileiro S/A. - PETROBRAS, Unidade de Operações de Exploração e Produção 

do Espírito Santo (UO-ES), cujo endereço, telefone e fax de contato estão 

indicados a seguir. 
 

Quadro II.9.1.2.1-1 - Dados da empresa responsável pelo gerenciamento da concessão 
do FPSO P-58 

 

Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Espírito Santo - UO-ES 

Av. Fernando Ferrari, 1000 - Mata da Praia  - Vitória, ES 

CEP: 29.075-973 Tel: (27) 3235-4525 Fax: (27) 3235-4573 

 
II.9.1.3 - Representante legal da instalação 

 
Quadro II.9.1.3-1 - Dados do representante legal da instalação. 

 
Luiz Robério Souza Ramos 

Av. Fernando Ferrari, 1000 -  Mata da Praia  - Vitória, ES    

CEP: 29.075-973 Tel: (27) 3235-4600 Fax: (27) 3235-4640 

 

 

II.9.1.4 - Coordenação das Ações de Resposta 

 
O Coordenador das Ações de Resposta é apresentado no Anexo “II.9.1.4-1 - 

Integrantes da EOR”, juntamente com os demais integrantes da Estrutura 

Organizacional de Resposta. 
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II.9.1.5 - Localização em coordenadas geográficas e situação 
 
 

O projeto Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias 

contempla a execução de vinte e quatro poços novos (15 poços produtores e 09 

poços injetores) para a produção de óleo leve e óleo pesado nos campos de 

Baleia Azul, Baleia Franca, Jubarte, Cachalote e Baleia Anã, localizados ao sul do 

litoral do Estado do Espírito Santo.  

 

Estes Campos encontram-se localizados na porção norte da Bacia de 

Campos, a aproximadamente 80 km do Pontal de Ubu, município de Anchieta, 

litoral sul do Estado do Espírito Santo, em lâmina d’água (LDA) que varia entre 

1.200 a 1.550 metros.  O Quadro II.9.1.5-1 apresenta as coordenadas e 

profundidades das principais instalações da FPSO P-58. 
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Quadro II.9.1.5-1: Informações sobre a localização das principais instalações do 

FPSO P-58 e os poços produtores (PROD) e injetores (INJ) 
 

Instalação Coordenadas 
(UTM; SAD 69) 

LDA 
(m) 

FPSO P-58 396530 7653769 1400 

PROD-U 398299 7654337 1428 

PROD-V 398267 7655059 1432 

PROD-X 399810 7655101 1470 

PROD-R 399607 7650374 1439 

PROD-S 400046 7654680 1475 

PROD-T 399279 7653860 1454 

PROD-Z 399451 7660887 1500 

PRODPS-E 393683 7648689 1322 

PRODPS-G 393383 7647139 1316 

PRODPS-H 396683 7646319 1383 

PRODPS-A 400337 7654020 1474 

PRODPS-D 396896 7648794 1381 

PRODPS-C 396015 7651003 1373 

PRODPS-B 399680 7652488 1442 

PRODPS-F 399383 7648589 1441 

INJ-X 396490 7657934 1409 

INJ-Z 400066 7655134 1470 

INJ-V 400488 7653534 1472 

INJPS-F 392083 7646389 1301 

INJPS-E 395204 7647052 1350 

INJPS-D 395649 7648717 1361 

INJPS-C 400187 7649935 1454 

INJPS-A 398712 7653621 1446 

INJPS-B 396814 7651992 1409 
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II.9.1.6 - Descrição dos acessos à instalação 
 

Os acessos possíveis às instalações do FPSO P-58 e que são normalmente 

utilizados durante a operação são o aéreo e o marítimo. 

O apoio marítimo é feito a partir do Porto da Companhia Portuária de Vila 

Velha - CPVV (a PETROBRAS tem um contrato com a CPVV), com instalações 

anexas ao Porto de Vitória, através de embarcações de apoio, com a finalidade 

de transportar diversos tipos de equipamentos e materiais de consumo, podendo 

ainda, quando necessário, executar também o transporte de pessoal para as 

visitas de assistência ao processo produtivo e de manutenção para a plataforma, 

ou ainda desta para o continente. 

O acesso aéreo ao FPSO P-58 é feito a partir do Aeroporto Eurico Sales, 

localizado na cidade de Vitória-ES, operado pela INFRAERO e de propriedade 

federal, por meio de helicópteros de empresa contratada exclusivamente para 

este tipo de serviço, com a finalidade de transportar principalmente pessoal para 

as visitas de assistência ao processo produtivo e de manutenção para a 

plataforma, podendo ainda levar algum equipamento de pequeno porte. 

As distâncias aproximadas e os tempos de deslocamento entre alguns pontos 

de referência situados na costa e o FPSO P-58 são apresentados no Quadro 

II.9.1.6-1, considerando velocidades médias de 10 nós (18,52 km/h) para 

embarcações e 110 nós (203,7 km/h) para as aeronaves 

 
Quadro II.9.1.6-1 - Distâncias aproximadas e tempo de deslocamento. 

 

Ponto de Referência Distância 
(km) 

Tempo de deslocamento 

(h:min) 

CPVV 111,11 05:54 

Aeroporto Eurico Sales 118,4 00:35 
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Quadro II.9.1.6-2 - Coordenadas geográficas da CPVV e do 

Aeroporto Eurico Sales 
 

Local 
Coordenadas 

Sul Oeste 

CPVV 20° 19’ 30,235 40° 19’ 19,469” 

Aeroporto 
Eurico 
Sales 

20°15'19,880" 40°17'14,800"  

 

II.9.2 - CENÁRIOS ACIDENTAIS 
 
A tabela a seguir apresenta os cenários acidentais para o FPSO P-58 e de 

seu sistema de produção e escoamento com base no Anexo “II.9.2-1 – 

Informações referenciais” deste PEI onde foram identificados os seguintes 

cenários acidentais. 
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Tabela II.9.2-1 – Hipótese acidental e respectivo volume vazado. 
 

Hipótese Acidental 
Volume 

(m³) 

Hipótese Acidental n° 10  

Vazamento de óleo e gás na operação de conexão do FPSO P-58 aos poços 
produtores. 

Óleo e gás 

159.240,0∗ 

Hipótese Acidental n° 11 

Vazamento de óleo e gás no trecho de linha (flowlines) entre o poço produtor e o 
riser de produção do FPSO P-58.  

 

Óleo e gás 

320,98 m3∗∗ 

Hipótese Acidental n° 15 

Ruptura do riser de produção na chegada ao FPSO-P-58 

 

Óleo e gás 

320,98 m3 

Hipótese Acidental n° 16’’ 

 Furo no riser (linha) de produção na chegada ao FPSO P-58. 

 

Óleo e gás 

< 1m3 

Hipótese Acidental n° 17 

 Vazamento através de ruptura da tomada de instrumentos. 

 

Óleo e gás 

< 1m3 

Hipótese Acidental n° 18 

Vazamento através da linha de produção devido a válvulas, juntas e conexões.  

 

Óleo e gás 

< 1m3 

(continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Descontrole do poço – 30 dias 
∗∗ O volume de derramamento consiste na soma entre o volume do duto e o volume obtido pela 
vazão do poço durante o tempo de fechamento da válvula que é de 5 minutos no pior caso (ver 
tabela II.1-2 – Anexo II.9.2-1) 
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Tabela II.9.2-1 - Hipótese acidental e respectivo volume (conclusão). 

Hipótese acidental 
Volume 

(m³) 

Hipótese Acidental n° 110 

  Vazamento de óleo devido a ruptura dos tanques de estocagem  

 

Óleo 

320.242 m3 

Hipótese Acidental n° 115 

  Vazamento devido a ruptura da linha de exportação de óleo (offloading)  

 

Óleo 

8 a 200 m3 

Hipótese Acidental n° 121 

  Vazamento devido a ruptura do mangote de transferência entre o FPSO P-58 e o 

Navio Aliviador  

 

Óleo 

331,25 m3 

Hipótese Acidental n° 124 

  Perda da estabilidade do FPSO P-58 

 

Óleo 

320.242 m3 

Hipótese Acidental n° 125 

  Perda de posição do FPSO P-58 

 

Óleo 

> 2.573,2 m3

Hipótese Acidental n° 126 

  Ruptura do mangote de transferência de óleo diesel/ óleo combustível entre o 

barco de apoio e o FPSO P-58 

 

Óleo 

10 m3 

Hipótese Acidental n° 129 

Perda da estabilidade do barco de apoio  

 

Óleo 

500 m3 

Hipótese Acidental n° 130 

Perda da estabilidade do Navio Aliviador  

 

Óleo 

40.000 m3 
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Todos os cenários acidentais implicam em derramamento de óleo e/ou 

condensado para o mar. O comportamento do óleo no mar será determinado 

pelas condições meteoceanográficas existentes. 

A memória de cálculo dos volumes apresentados na Tabela II.9.2-1 é 

apresentada no Anexo II.9.2-1-“Informações Referenciais”. 

A descarga de pior caso é obtida a partir do volume decorrente do 

afundamento da Unidade Marítima FPSO P-58. 

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 II.9.2-1- “Informações 

Referenciais” deste PEI. O relatório da modelagem da dispersão de óleo 

encontra-se Anexo II.9.2.2 - Resultado das Modelagens. 

 

 

II.9.3 - INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA 

 

II.9.3.1 - Sistema de alerta de derramamento de óleo 
 

 

II.9.3.1.1 - Sistema de alerta de derramamento de óleo na FPSO P-58 
 

O sistema de alerta existente na Área Geográfica do Espírito Santo, que 

servirá de apoio para identificação de incidentes de poluição por óleo é composto 

por: 

 

II.9.3.1.1.1 - Alerta visual  

 
A Área Geográfica do Espírito Santo conta com uma frota marítima e aérea 

em operações de apoio, com aproximadamente 13 embarcações que navegam 
cerca de 3.900 milhas náuticas mensais e 08 aeronaves que realizam 
aproximadamente 800 horas de vôos mensais.  
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Esses recursos contribuem para o monitoramento ambiental da região onde 

se desenvolve a atividade de produção. 
 
As Unidades Marítimas que operam na área em referência são atendidas, 

cada uma, em média, com 01 vôo diário (para troca de turmas, serviço de malote, 
transporte de cargas, transbordo ou vôos especiais) e 03 operações semanais de 
movimentação de cargas por embarcações. 

O sistema de alerta da UO-ES, para identificação de incidentes de poluição 

por óleo é composto: 

 

- Pelos sistemas de alerta de derramamento das Unidades Marítimas; 

- Pelas informações repassadas ao Apoio Aéreo pelos tripulantes das 

aeronaves a serviço da PETROBRAS na Área Geográfica do Espírito 

Santo; 

- Pelas informações repassadas ao Apoio Marítimo pelos tripulantes das 

embarcações a serviço da PETROBRAS na Área Geográfica do Espírito 

Santo; 

- Por embarcações operando na Área Geográfica do Espírito Santo. 

 
Os tripulantes das embarcações prestadoras de serviços à PETROBRAS são 

orientados a informar à Unidade Marítima mais próxima e ao Apoio Marítimo 
sobre qualquer indício de derramamento de óleo no mar. Essas comunicações 
são realizadas através de rádio VHF. 

 
Os pilotos das aeronaves prestadoras de serviços a PETROBRAS são 

orientados a informar à Unidade Marítima mais próxima e ao Apoio Aéreo sobre 
qualquer indício de derramamento de óleo no mar. Essas aeronaves voam, 
diariamente, durante o período da existência da luz diurna (período em que os 
vôos são autorizados pelo DAC), em todos os dias da semana. Essas 
comunicações são realizadas através de rádio VHF. 

Os comandantes de embarcações e aeronaves estão orientados a comunicar 
qualquer anomalia na superfície do mar. Esta informação é transmitida para a 
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Gerência de Controle e Contingência (E&P-SERV/US-AP/CC) que coordena um 
regime de plantão de sobrevôos de monitoramento.  

A orientação aos tripulantes de embarcações e aeronaves sobre a 
necessidade de comunicação de indícios de derramamento de óleo no mar é 
repassada a esses profissionais através de reuniões periódicas de segurança, 
ministradas pelos gerentes das bases das empresas contratadas. 

Uma vez recebida a comunicação, são contatadas as Unidades Marítimas 

mais próximas ao local indicado para que auxiliem na confirmação da informação. 

Na inexistência de instalações próximas ou na impossibilidade dessas em 

contribuir com mais informações, é acionado o sobrevôo, que se desloca para as 

coordenadas da possível ocorrência. 

 

II.9.3.2 - Comunicação do incidente 

 
O Anexo “II.9.3.2-1 - Fluxograma de comunicações” apresenta os 

fluxogramas de comunicações utilizados em casos de incidentes de que trata este 

Plano. 

 

II.9.3.2.1 - Comunicação interna 
 

O Anexo “II.9.3.2-1 - Fluxograma de comunicações” apresenta os 

fluxogramas de comunicações utilizados em casos de incidentes de que trata este 

Plano. 

 

 

II.9.3.2.1.1 - Comunicação ao pessoal da Unidade Marítima 

 

O pessoal embarcado na Unidade Marítima é informado da ocorrência de 

emergências através do acionamento do alarme geral de emergência (sinal 

sonoro intermitente).  

Nos incidentes de poluição por óleo, a depender das características e da 

magnitude do incidente, o Gerente da Unidade Marítima pode optar por alertar a 
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tripulação através do sistema de comunicação pública, sem o acionamento do 

alarme geral. 
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A comunicação pelo sistema de comunicação pública deve ter o seguinte 

conteúdo: 

 
“ATENÇÃO! ESTAMOS EM EMERGÊNCIA DEVIDO A INCIDENTE DE 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO OCORRIDO NO (citar o local). GRUPOS DE 
AÇÃO, DIRIJAM-SE AOS SEUS POSTOS. PESSOAL NÃO ENVOLVIDO NO 
CONTROLE, AFASTE-SE DO LOCAL E PERMANEÇA EM LOCAL SEGURO”. 
 

II.9.3.2.1.2 - Comunicação à Estrutura Organizacional de Resposta  
 

A comunicação inicial do incidente à Estrutura Organizacional de Resposta é 
feita imediatamente pelo Gerente da Unidade Marítima ou Fiscal da PETROBRAS 
para a Central de Atendimento à Emergência (central localizada nas instalações 
da UO-ES, em Vitória), através do Telefone de Emergência - Ramal interno 8800 
ou Telefone externo 0800-0-39-5005. 

A comunicação inicial deve conter, se possível: 
 
1. Origem da comunicação; 
2. Nome da pessoa que está informando; 
3. Data e hora estimadas do incidente ou da primeira observação; 
4. Tipo e volume estimado de produto derramado a bordo e no mar; 
5. Descrição do incidente e a causa provável; 
6. Situação atual da descarga do óleo (se já foi interrompida ou não); 
7. Ações iniciais que foram tomadas; 
8. Condições de vento (sentido e intensidade) e mar (incluindo sentido e 

Intensidade da corrente); 
9. Existência ou não de vítimas; 
10. Necessidade de acionamento da Estrutura Organizacional de Resposta. 
 
Na impossibilidade de comunicação através do Ramal de emergência (Ramal 

9) do FPSO P-58, o contato é feito através do rádio VHF ou SSB marítimos para 
estação de apoio “Vitória-Rádio” ou para qualquer plataforma operando para a 
PETROBRAS na Área Geográfica do Espírito Santo, que fará a interface de 
comunicação com a Central de Atendimento à Emergência (Ramal interno 8800) 
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A Central de Atendimento à Emergência comunica o recebimento da 

informação: 

 

1. Ao Gerente Geral da UO-ES (Gestor Central); 

2. Ao Coordenador de Comunicações; 

3. Ao Coordenador de Ações de Resposta do PEI. 

 

A Central de Atendimento à Emergência funciona ininterruptamente e possui 

relação com todos os nomes, endereços, telefones comerciais e residenciais e 

números de celulares das pessoas e órgãos da PETROBRAS que devem ser 

informados do incidente. Além dos meios de comunicação, a central dispõe de 

veículo que permite que as pessoas sejam localizadas e comunicadas 

pessoalmente. 

A comunicação inicial é entendida como de caráter preliminar, assegurando o 

acionamento imediato do Plano e garantindo agilidade no início das ações de 

resposta.  

 

II.9.3.2.1.3 - Comunicação ao público interno da Unidade Marítima não 

pertencente ao Grupo de Operações 

 

As comunicações ao público interno não pertencente ao Grupo de Operações 

da Unidade Marítima são feitas, no mínimo, no início e após o encerramento das 

ações de controle do incidente ou, se necessário, de acordo com o desenrolar das 

ações de controle. 

 

 
II.9.3.2.2 - Comunicação externa 
 
II.9.3.2.2.1 - Comunicação às instituições oficiais 

 

As instituições oficiais listadas a seguir devem ser comunicadas 

imediatamente, qualquer que seja o volume derramado, a qualquer hora do dia ou 
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da noite e em qualquer dia da semana, por telefone ou fax, sobre o incidente de 

poluição por óleo: 

 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA (IBAMA-ES, CGPEG e CGEAM); 

- Agência Nacional do Petróleo - ANP, Gás Natural e Biocombustíveis; 

- Capitania dos Portos do Espírito Santo; 

- Secretaria Estadual para Assuntos do Meio Ambiente - IEMA. 

 
A comunicação ao IBAMA, à ANP, e à IEMA é atribuição do Gerente Geral da 

UO-ES. 
As comunicações às instituições oficiais devem ser feitas utilizando-se o 

formulário contido no Anexo “II.9.3.2.1.1-1 - Formulário de comunicação de 
incidente de poluição por óleo”. 

Os números de telefone e de fax das instituições oficiais e outros telefones 
úteis estão no Anexo “II.9.3.2.2.1-1 - Telefones úteis”. 

Embora de caráter não obrigatório, outras instituições oficiais podem ser 

comunicadas ou acionadas em caso de incidentes de poluição por óleo, a 

depender da magnitude e abrangência do incidente. 

Os nomes e telefones de contato dessas instituições e organizações são 

apresentados no Anexo “II.9.3.2.2.1-1 - Telefones úteis”. 

 

II.9.3.2.2.2 - Comunicação à imprensa 

 

A comunicação à imprensa e as matérias para divulgação através da Internet, 

são de responsabilidade do Coordenador de Comunicações e são feitas conforme 

o desenrolar do incidente. O Anexo “II.9.3.2.2.2-1 - Comunicação à imprensa”, 

apresenta o modelo de nota à imprensa. 
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II.9.3.3 - Estrutura Organizacional de Resposta - EOR 

 
II.9.3.3.1 - Funções 
 

A EOR e os responsáveis atuais por cada função estão relacionados no 

Anexo “II.9.1.4-1 - Integrantes da EOR”.  

 

A composição nominal da EOR poderá ser alterada em função da mobilidade 

de pessoal ou da indisponibilidade momentânea de alguns empregados que, 

eventualmente, poderão ser convocados para assumir tarefas especiais, inclusive 

no trato da própria emergência.  

Inicialmente, a gestão central da EOR será sempre assumida pelo Gerente 

Geral da UO-ES (ou seu substituto eventual), conforme indicado no Anexo 

“II.9.1.4-1 - Integrantes da EOR” por ser esta unidade operacional da 

PETROBRAS baseada em Vitória e em função da proximidade com a base de 

apoio logístico e com a Sala de Controle de Emergência. 

Analogamente, outras funções da EOR poderão ser assumidas, inicialmente, 

por empregados da PETROBRAS com qualificação equivalente, lotados na UO-

ES. 
As transferências de titularidade serão registradas no Anexo “II.9.3.3.1-1 - 

Formulário para registro das ações de resposta e comunicações”. 
A PETROBRAS assegura que os ocupantes de cada função, incluindo os 

coordenadores das equipes de operações no mar e das equipes de operações em 
terra estão capacitados para ocupá-la. Estas alterações nominais serão 
informadas e mantidas atualizadas junto aos demais membros da EOR, à Central 
de Atendimento à Emergência.  

A EOR, apresentada a seguir, é acionada total ou parcialmente para 
atendimento a todos os cenários acidentais, conforme a magnitude do incidente e 
o desenrolar das ações de controle. 
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Figura II.9.3.3.1-1 - Organograma da EOR da UO-ES. 

 

As “N” equipes de operações no mar e “N” equipes de operações em terra 
referenciadas no organograma serão formadas de acordo com a magnitude e as 
conseqüências do acidente, pois fatores como “duração da descarga”, “tipo de 
óleo derramado”, “volume de óleo derramado”, “espalhamento do óleo”, 
“condições meteo-oceanográficas”, “volume possível de recolhimento”, “extensão 
e características das áreas costeiras atingidas”, “condições específicas de 
estradas e da infra-estrutura em geral que comprometam a mobilidade das 
equipes em terra”, “extensão dos danos à fauna” entre outros têm influência 
decisiva no dimensionamento do número de equipes a serem mobilizadas, o que 
torna impossível definir antecipadamente o número total de Equipes de Operação 
no Mar e de Equipes de Operação em Terra. 

 
As equipes são formadas por pessoas treinadas e capacitadas a ocupar a 

função de líder dessas equipes. 

A relação das pessoas treinadas que poderão compor as equipes 

referenciadas é apresentada no Anexo “II.9.3.3.1-2 - Pessoal Treinado”. 

Também podem integrar estas equipes o pessoal contratado como Centro de 

Defesa Ambiental - CDA e Fundação Cidade do Rio Grande. 
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A Estrutura Organizacional de Resposta da Unidade Marítima é chamada 

Grupo de Operações da Unidade Marítima e tem a estrutura apresentada a 

seguir: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.9. 3.3.1-2 - Organograma da EOR da Unidade Marítima. 

 

O Grupo de Operações da Unidade Marítima é acionada total ou parcialmente 

para atendimento a todos os cenários acidentais a bordo da UM, conforme a 

magnitude do incidente e o desenrolar das ações de controle. 

 

 
II.9.3.3.2 - Atribuições e responsabilidades durante a emergência 
 

O Anexo “II.9.1.4-1 - Integrantes da EOR” apresenta os nomes e funções de 

todos os integrantes da EOR, com a respectiva qualificação técnica e os 

respectivos telefones e fax de contato. Telefones residenciais e celulares também 

estão disponíveis na Central de Atendimento à Emergência. 

 

O quadro II.9.3.3.2-1 apresenta a composição e as atribuições das funções 

relacionadas na EOR. 

Coordenação do 
Grupo de 

Operações da UM 

EQUIPE PRIMEIROS 
SOCORROS 

EQUIPE DE PARADA 
DE EMERGÊNCIA

EQUIPE DE 
LIMPEZA

EQUIPE DE 
COMUNICAÇÕES



Pág. 
28/71 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes 

de Poluição por Óleo – P-58 
II.9 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

    

 

      

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades. 
 

Função Composição Atribuições 

Gestão Central 1 Gestor Central 

- Acionar e Coordenar a EOR; 
- Organizar reuniões diárias com a EOR, 
para avaliação do andamento do controle 
do incidente; 

- Certificar-se da eficácia das providências 
adotadas pelas equipes envolvidas no 
controle do incidente; 

- Prover os recursos adicionais, humanos e 
materiais, solicitados pelas equipes sob 
sua coordenação envolvidas no controle do 
incidente; 

- Buscar recursos externos eventualmente 
necessários ao controle do incidente; 

- Comunicar o incidente à alta administração 
da PETROBRAS e às instituições oficiais; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”; 

- Decidir pelo encerramento das operações; 
- Avaliar a efetividade das ações de 
resposta, após as emergências. 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades (continuação). 

 

Função Composição Atribuições 

Coordenação de 
Ações de 
Resposta 

1 Coordenador 

- Organizar e disponibilizar toda 
documentação, mapas, fotos e imagens 
necessários ao controle do incidente; 

- Planejar e coordenar a atuação do Grupo 
de Operações no Mar e do Grupo de 
Operações em Terra; 

- Certificar-se da efetividade das ações 
desenvolvidas pelos Grupos de 
Operações e Coordenador de Logística; 

- Providenciar os recursos adicionais 
solicitados pelas equipes sob sua 
coordenação; 

- Acionar, diretamente ou através do Gestor 
Central, recursos externos eventualmente 
necessários, como CDAs; 

- Providenciar, se necessário, através do 
recrutamento de recursos externos, a 
avaliação de danos à flora e à fauna, 
visando sua recuperação e reabilitação; 

- Articular-se com o coordenador da Defesa 
Civil e outras autoridades quando 
necessário; 

- Manter o Gestor Central informado sobre 
o andamento das ações sob sua 
responsabilidade; 

- Estabelecer integração das ações deste 
Plano junto às autoridades e entidades 
civis eventualmente acionadas; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades (continuação). 
 

Função Composição Atribuições 

Grupo de 
Operações no 
Mar 

1 Coordenador 

- Coordenar e orientar as operações das 
embarcações de resposta; 

- Coordenar as operações de recolhimento 
e dispersão mecânica ou química, 
orientando, em especial, o deslocamento 
e manobra das embarcações; 

- Orientar os Líderes de Equipe, nas 
embarcações, sobre seu posicionamento, 
deslocamento e taxa de aplicação de 
dispersantes químicos, se for o caso; 

- Solicitar recursos adicionais ao 
Coordenador de Ações de Resposta, se 
necessário; 

- Manter o Coordenador de Ações de 
Resposta informado sobre o andamento 
das ações sob sua responsabilidade; 

- Auxiliar o Coordenador de Ações de 
Resposta na avaliação da eficácia das 
operações de recolhimento e dispersão de 
óleo; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

Líderes de Equipe de 
Operações no Mar 

- Orientar sua equipe sobre os 
procedimentos a serem adotados; 

- Solicitar ao Coordenador do Grupo de 
Operações no Mar, recursos humanos e 
materiais, eventualmente necessários; 

- Manter o Coordenador do Grupo de 
Operações no Mar informado sobre o 
andamento das ações sob sua 
responsabilidade; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades (continuação). 
 

Função Composição Atribuições 

Grupo de 
Operações no Mar 

Equipes de 
Operações no Mar 

- Operar equipamentos para contenção e 
recolhimento do óleo no mar; 

- Proteger e limpar as áreas sensíveis. 

Grupo de 
Operações em 
Terra 

1 Coordenador 

- Coordenar e Orientar os Líderes das 
Equipes de Operações em terra quanto à 
proteção das áreas sensíveis, utilização 
dos equipamentos e materiais à sua 
disposição e à limpeza das áreas terrestres 
atingidas; 

- Solicitar ao Coordenador de Ações de 
Resposta, recursos humanos e materiais, 
se necessários; 

- Articular-se com os órgãos ambientais e 
autoridades locais, visando otimizar o 
esforço de limpeza das áreas atingidas; 

- Manter o Coordenador de Ações de 
Resposta informado sobre o andamento 
das ações; 

- Auxiliar o Coordenador de Ações de 
Resposta na avaliação da eficácia das 
operações; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações. 

Líderes de Equipe de 
Operações em Terra 

- Orientar sua equipe de operações sobre os 
procedimentos a serem adotados; 

- Manter contato permanente com o 
Coordenador de Ações em terra, de 
maneira a melhor orientar o esforço de 
proteção e limpeza das áreas sensíveis; 

- Solicitar ao Coordenador do Grupo de 
Operações em Terra, recursos humanos e 
materiais, eventualmente necessários; 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades (continuação). 
 

Função Composição Atribuições 

Grupo de 
Operações em 
Terra 

Líderes de Equipe de 
Operações em Terra 

- Auxiliar o Coordenador do Grupo de 
Operações em Terra na avaliação da 
eficácia das operações de proteção e 
limpeza; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

Equipes de 
Operações em Terra 

 

- Executar ações de contenção e limpeza de 
áreas atingidas; 

- Proteger e limpar as áreas sensíveis. 

Coordenação de 
Comunicações 

1 Coordenador 

- Manter o público interno e externo 
informado a respeito do incidente, sua 
evolução, controle e encerramento; 

- Manter contato com a mídia e com outras 
organizações que busquem informações 
sobre o incidente; 

- Garantir que as informações sobre o 
incidente sejam centralizadas; 

- Manter o Gestor Central informado sobre o 
andamento das ações sob sua 
responsabilidade; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

Coordenação 
Financeira 

1 Coordenador 

- Prover os recursos financeiros necessários 
à EOR; 

- Apropriar gastos com pessoal, 
equipamentos, materiais e serviços 
utilizados nas operações de controle do 
incidente; 

- Avaliar os dados sobre ressarcimentos ou 
cobranças que venham a ser feitos; 

- Manter acessíveis, planilhas de custos e 
gastos; 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades (continuação). 
 

Função Composição Atribuições 

Coordenação 
Financeira 1 Coordenador 

- Manter o Gestor Central informado sobre o 
andamento das ações sob sua 
responsabilidade; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

Coordenação de 
Relações com a 
Comunidade 

1 Coordenador 

- Prestar apoio e assistência às 
comunidades afetadas pelo incidente; 

- Fazer levantamento junto às comunidades 
afetadas com o intuito de avaliar os 
impactos para posterior ressarcimento dos 
danos causados; 

- Manter o Gestor Central informado sobre o 
andamento das ações sob sua 
responsabilidade; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

Coordenação de 
Logística 1 Coordenador 

- Providenciar transporte, hospedagem, 
alimentação e assistência médica para o 
pessoal envolvido no controle do incidente; 

- Providenciar facilidades de comunicação 
ao controle do incidente; 

- Providenciar o suprimento de materiais, 
equipamentos e serviços necessários; 

- Providenciar a aquisição de imagens de 
satélite; 

- Providenciar a identificação e o controle do 
pessoal envolvido no controle do incidente; 

- Providenciar níveis aceitáveis de higiene, 
saneamento, saúde e integridade física ao 
pessoal envolvido no controle do incidente; 

- Providenciar, se necessário, através do 
recrutamento de recursos externos, 
serviços de vigilância e segurança da 
comunidade afetada; 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades (conclusão). 
 

Função Composição Atribuições 

Coordenação de 
Logística 

1 Coordenador 

- Providenciar a disposição adequada dos 
resíduos gerados; 

- Manter o Gestor Central informado sobre o 
andamento das ações sob sua 
responsabilidade; 

- Registrar as ações de resposta, no seu 
nível de atuação, conforme Anexo 
“II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

 

II.9.3.3.3 - Tempo máximo estimado para mobilização do pessoal 
 

Todos os empregados, que tiverem recebido treinamento específico, estão à 

disposição da EOR e podem ser mobilizados imediatamente para as operações 

de controle do incidente. 

 

Nesses incidentes, as pessoas deixam suas funções normais na estrutura 

organizacional da empresa e passam a integrar unicamente a EOR. 

 

As pessoas que trabalham nas Atividades em Turnos Ininterruptos de 

Revezamento são mobilizadas de forma imediata, já que estão em seus postos de 

serviço. 

 

O Anexo “II.9.3.3.1-2 - Pessoal treinado” apresenta a relação das pessoas 

que possuem treinamento específico e que poderão ser mobilizados nas 

operações de controle. 

 

A informação referente às instituições que prestam atendimento médico está 

apresentada no Anexo “II.9.3.3.3-1 - Serviços médicos”. 
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II.9.3.3.4 - Qualificação técnica dos integrantes 
 

Todos os integrantes estão qualificados para exercer as ações de controle do 

incidente conforme demonstrado no Anexo “II.9.3.3.1-2 - Pessoal treinado”. 

 
II.9.3.3.5 - Operações de suporte à EOR 
 

Em suporte as operações de controle do incidente, atividades-chave em terra 

são desenvolvidas em diferentes regimes de trabalho, podendo ser citadas: 

 

II.9.3.3.5.1 - Atividades em turnos ininterruptos de revezamento 

 
- Apoio Marítimo: coordena os recursos da frota marítima; 
- Apoio Aéreo: acionam as aeronaves para vôos de emergência, todos os 

dias da semana; 
- Central de Atendimento à Emergência, localizado no Edifício Mata da 

Praia, na rua Desembargador José Fortunato Ribeiro nº 95, CEP 29066-
070, anexa à Sala de Controle de Emergência, em Vitória; 

- Serviço de Telecomunicações: opera a Central de Telecomunicações da 
Área Geográfica do Espírito Santo e garante a integridade das 
comunicações de voz; 

- Centro de Processamento de Dados: assegura a integridade dos sistemas 
de transmissão de dados e processamento em rede; 

- Resgate Aeromédico: realiza os resgates através de aeronaves e 
tripulação composta por piloto, co-piloto, médico e enfermeiro; 

- Coordenação de Ações de Resposta: um telefone celular ativo 24 horas 
por dia, podendo ser mobilizado em 1 (uma) hora. 

 

II.9.3.3.5.2 - Plantões de finais de semana e feriados 

 

- Relações com a Comunidade: escala de plantão de Assistentes Sociais e 

Médicos, podendo ser mobilizados em 1 (uma) hora. 
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II.9.3.3.5.3 - Sobreaviso 

 
- O Gestor Central e demais Coordenadores, bem como seus substitutos 

eventuais estão permanentemente acessíveis, com telefones celulares 
fornecidos pela Companhia. Seus telefones pessoais e endereços são de 
conhecimento da Central de Atendimento à Emergência; 

 
- Outros gerentes de atividades críticas de suporte ao processo produtivo e à 

segurança operacional ou ambiental possuem telefones celulares 

fornecidos pela Companhia e estão acessíveis a qualquer momento. 

 

O Gestor Central e os demais Gerentes da UO-ES são mobilizados em até 1 

(uma) hora. Quando necessário, empregados da PETROBRAS componentes da 

EOR que não são lotados na UO-ES são acionados imediatamente e, as 

providências para seu deslocamento até Vitória são adotadas de forma que 

possam assumir as funções na EOR na primeira oportunidade, conforme previsto 

neste Plano. 

 

A Companhia zela pela atualização de dados cadastrais (acessíveis on-line) 

de tal sorte que estejam permanentemente atualizados os dados pessoais que 

possibilitem localização de seus empregados. 

 

Em caso de convocação e mobilização, veículos contratados são deslocados 

para a residência das pessoas para facilitar sua movimentação e se necessário, 

aeronaves podem ser mobilizadas para transportar pessoas de uma instalação da 

Companhia para outra. 

 

Numa situação de emergência onde seja necessário garantir a continuidade 

das ações por períodos prolongados é feito o remanejamento do regime de 

trabalho das pessoas envolvidas de tal sorte que sejam garantidas a 

disponibilidade e prontidão das equipes e não haja solução de continuidade, até 

que a emergência seja encerrada. Isto possibilita dispor de tempo suficiente para 
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que sejam convocados outros trabalhadores residentes em cidades mais 

afastadas. 

 

As pessoas-chave citadas no Plano foram designadas em quantidade que 

possibilite assegurar o acionamento da EOR sem perda de eficácia, ainda que 

uma ou outra não esteja disponível imediatamente. 

 

Numa situação de emergência ambiental, além das pessoas que compõem a 

EOR, podem ser convocados técnicos da Companhia para desenvolver atividades 

de suporte específico ao controle da emergência, conforme ilustra o quadro 

abaixo. 
 
Quadro II.9.3.3.5.3-1 - Atividades de suporte específico ao controle da emergência. 
 

ATIVIDADE 
SUPORTE AO 

CONTROLE DA EMERGÊNCIA 
PESSOAL 

ESCALADO 

Laboratório Análise de fluidos 02 Analistas 

Geodésia Simulação de dispersão de mancha 02 Técnicos 

Engenharia 
Submarina Inspeção de instalações submarinas 02 Engenheiros 

Apoio 
Administrativo Refeições, hospedagem, etc. 02 Técnicos 

Transporte Mobilização da frota de automóveis, 
caminhões e outros veículos sob contrato 02 Técnicos 

CENPES Análise de amostras de óleo 02 Analistas 

Secretaria Emissão e recebimento de correspondências 02 Secretárias 

 

II.9.3.4 - Equipamentos e materiais de resposta 

 
A bordo da Unidade Marítima existem equipamentos e materiais de resposta 

(kit SOPEP) conforme definido na Convenção Internacional para Prevenção da 

Poluição Causada Por Navios - MARPOL 73/78, promulgada no Brasil por meio 

do Decreto 2.508, de 04/03/98, os quais estão descritos no Anexo “II.9.3.4-1 - Kit 

SOPEP”.  
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Este material destina-se à utilização em incidentes a bordo da Unidade 

Marítima. A mobilização dos kits SOPEP da Unidade Marítima é imediata. 

Incidentes cujas operações de controle possam requerer recursos adicionais 

aos recursos próprios da Unidade Marítima terão os equipamentos e materiais 

providos pelo Centro de Resposta de Emergência - CRE Ativo Norte Capixaba - 

UO-ES/ATP-NC, localizado em São Mateus e pelos Centros de Defesa Ambiental 

– CDAs. 

 

O Anexo “II.9.3.4-2 - Dimensionamento da capacidade de resposta” 

apresenta o dimensionamento da capacidade de resposta a incidentes cujas 

conseqüências ultrapassem os limites da Unidade Marítima. 

 

Para se obter uma melhor eficiência na resposta a incidentes de poluição por 

óleo cujas operações de controle possam requerer recursos adicionais aos 

recursos próprios da Unidade Marítima terão os equipamentos e materiais 

providos pelo Centro de Resposta de Emergência - CRE Ativo Norte Capixaba - 

UO-ES/ATP-NC, localizado em São Mateus, pelos Centros de Defesa Ambiental - 

CDAs –. 

 

O Anexo “II.9.3.4-2 - Dimensionamento, estratégia e tempos de resposta” 

apresenta o dimensionamento, estratégia e tempos de resposta a incidentes de 

poluição por óleo cujas conseqüências ultrapassem os limites da Unidade 

Marítima. 

 

Para contenção e recolhimento há 2 (duas) embarcações dedicadas de 

recolhimento de óleo (oil recovery) que estão distribuídas de forma a atender os 

tempos e capacidade de resposta determinados pela Resolução CONAMA nº 398.  

 

A PETROBRAS conta ainda com os equipamentos e materiais providos pelo 

CDA – ES, localizado na Serra, e o CDA - Bacia de Campos, localizado em 

Macaé e dimensionado para atendimento a incidentes de poluição por óleo de até 

4.000 m3. 
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Incidentes, cujas operações de controle possam requerer recursos adicionais 

aos recursos próprios e aos disponíveis no CDA - Bacia de Campos (Macaé), 

terão os equipamentos e materiais providos pelos CDA - Rio de Janeiro (REDUC) 

e CDA - São Paulo (Guarulhos). 

 

Os recursos do CDA - Rio de Janeiro (REDUC) - estão localizados na 

Refinaria Duque de Caxias (Duque de Caxias-RJ) e os do CDA - São Paulo estão 

localizados no Parque Industrial de Cumbica (Guarulhos-SP). Em ambos os casos 

o tempo máximo estimado para deslocamento dos recursos até a CPVV (Vitória) 

é de 24 horas. 

 

O Anexo “II.9.3.4-4 - Equipamentos e materiais de resposta” apresenta a 

relação de todos os equipamentos e materiais de resposta disponíveis. 

 

A PETROBRAS possui acordo de prestação de serviços com o CDA, 

conforme apresentado no Anexo “II.9.3.4-5 - Declaração e contrato PETROBRAS 

- Alpina Briggs” e o tempo de mobilização desses recursos estão estabelecidos 

neste mesmo anexo. 
 
Incidentes, cujas operações de controle possam requerer recursos adicionais 

aos recursos próprios e aos disponíveis no CDA - Bacia de Campos (Macaé), 
CDA - Rio de Janeiro (REDUC), CDA - São Paulo (Guarulhos).  

 

Para que as diversas alternativas de ações de resposta sejam levadas a 

cabo, o deslocamento até o local do incidente poderá ser feito por qualquer uma 

das Embarcações de Apoio disponíveis na Área Geográfica do Espírito Santo. 

 

Os tempos de mobilização dos equipamentos e materiais de resposta de 

propriedade da PETROBRAS dos CDAs que serão mobilizados para o 

atendimento ao incidente estão apresentados no Anexo “II.9.3.4-2 - 

Dimensionamento, estratégia e tempos de resposta” e Anexo “II.9.3.4-4 - 

Equipamentos e materiais de resposta” deste PEI. Os Equipamentos de Proteção 
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Individual (EPI) apresentados na relação abaixo serão utilizados pelas equipes da 

PETROBRAS.  

                              Quadro II.9.3.4-1 - Relação de EPIs utilizados  

                                                             pelas equipes da PETROBRAS. 
 

EPI 
Capacete 
Óculos de Segurança 
Calçado de Segurança 
Luva Comum 
Uniforme 
Protetor Auricular 

 

A utilização dos mesmos tipos de equipamento é assegurada aos demais 

membros das equipes contratadas. 

 

O Anexo “II.9.3.4-7 - Equipamentos da Sala de Controle de Emergência” 

apresenta a relação de materiais existentes na Sala de Controle de Emergência. 

 

II.9.3.5 - Procedimentos operacionais de resposta 
 

Os seguintes procedimentos são adotados em caso de derramamento de 

óleo no mar em que a EOR é acionada e o fluxograma das ações está 

apresentado no Anexo “II.9.3.5-1 - Fluxograma das ações”. 

Os exercícios de resposta (simulados) que avaliam a eficácia dos 

procedimentos são registrados no relatório de exercícios simulados conforme 

Anexo “II.9.3.5-2 - Relatório de exercícios simulados”. 

 

No caso dos procedimentos para contenção do derramamento fora da 

Unidade Marítima, convém destacar que, de acordo com a Resolução CONAMA 

398/08, caso ocorra vazamento de óleo condensado não serão aplicados os 

procedimentos de contenção e recolhimento, devido à prevalência dos aspectos 

de segurança e salvaguarda da vida humana e à inexistência de fator objetivo de 

controle da poluição por contenção e recolhimento. Mesmo medida de combate 
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como a dispersão mecânica, a ser realizada pelas embarcações, carece de 

criteriosa avaliação e monitoramento quanto à segurança das mesmas, devido a 

potencial formação de atmosfera explosiva." 

 

 
Quadro II.9.3.5-1 - Procedimentos operacionais de resposta.  
 

Cabe ao Gestor Central: 

1. Acionar a EOR, parcial ou totalmente, conforme a magnitude do incidente e o 
desenrolar das operações de controle; 

2. Designar pessoa para efetuar os registros de todas as informações e comunicações 
recebidas e enviadas, conforme Anexo “II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das 
ações de resposta e comunicações”. 

Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 

1. Determinar que seja feito sobrevôo imediato, ou na primeira oportunidade, caso não 
seja possível de imediato, para avaliação; 

2. Acionar, se necessário, os empregados da PETROBRAS que podem ser mobilizados 
para auxílio nas operações de controle; 

3. Designar pessoa para efetuar os registros de todas as informações relativas às 
ações de resposta, conforme Anexo “II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das ações 
de resposta e comunicações”. 

Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações da Unidade Marítima: 

1. Após constatação de óleo no mar (proveniente de sua unidade ou não), comunicar 
ao Fiscal da PETROBRAS para que, se necessário, seja acionada a EOR do PEI; 

2. Designar pessoa para efetuar os registros de todas as informações relativas às 
ações de resposta, conforme Anexo “II.9.3.3.1-1 - Formulário para registro das ações 
de resposta e comunicações”. 

Cabe ao Gerente da Unidade Marítima: 

1. Acionar a Estrutura Organizacional de Resposta, quando necessário; 

2. Manter contato permanente com o Gestor Central da EOR enquanto perdurar o 
incidente; 

3. Comunicar o encerramento da emergência a bordo ao Gestor Central da EOR. 
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II.9.3.5.1 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo 
 

Caso o óleo derramado atinja o mar, o Gerente da Unidade Marítima ou 

Fiscal da PETROBRAS aciona a EOR através da Central de Atendimento à 

Emergência, pelo Ramal interno 8800. 

 
Quadro II.9.3.5.1- 1 Procedimentos para interrupção da descarga de óleo. 
 
1. Todas as pessoas envolvidas na execução das ações previstas nos procedimentos 

para interrupção da descarga de óleo devem fazer uso do Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, composto no mínimo de capacete, luvas, calçado e óculos de 
segurança; 

2. Todas as válvulas de acionamento remoto ou que tenham função de interromper 
automaticamente a descarga de óleo em caso de incidentes de poluição são do tipo 
"falha segura", o que significa que, em se perdendo a capacidade de comando, a 
válvula assume imediatamente a posição considerada como mais segura; 

3. A seguir são apresentados os procedimentos operacionais para interrupção da 
descarga de óleo, que serão executados sob responsabilidade do Coordenador de 
Ações de Resposta. 
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Quadro II.9.3.5.1- 2 - Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido à 

queda de cargas em linhas ou estruturas submarina 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido à queda de 
cargas em linhas ou estruturas submarinas na operação de conexão do FPSO P-58 

aos poços produtores. 

(HIPÓTESE 10) 

Descarga de 159.240 m3 (Descarga grande) 

1. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada de Emergência e confirma 
as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da atuação do alarme de pressão 
muito baixa, desencadeando o fechamento automático das válvulas existentes nas 
extremidades da linha. No fundo do mar serão fechadas as válvulas da árvore de natal do 
poço e, na UM, serão fechadas as válvulas de emergência SDVs. Se o rompimento da linha 
for junto à UM, a confirmação da presença de gás na área acionará automaticamente o 
alarme geral de emergência; 

2. Caso o processo automático de bloqueio das válvulas não aconteça, o operador da Sala de 
Controle fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina o fechamento manual das válvulas ao operador da área. O operador e o 
observador devem fazer uso de equipamento autônomo de respiração; 

4. O operador da Sala de Controle comunica o evento ao Gerente da UM, ao Fiscal da 
PETROBRAS e ao Supervisor de Produção, que avalia a sua extensão, coordenando as 
ações da Equipe de Parada de Emergência; 

5.  O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

6.  O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 3 - Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido à 

ruptura da linha de produção (flowline). 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido à ruptura da 
linha (flowline) entre o poço produtor e o riser de produção do FPSO P-58 

(HIPÓTESE 11) 

Descarga de 320,98 m3 (Descarga grande) 

2. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada de Emergência e confirma 
as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da atuação do alarme de pressão 
muito baixa, desencadeando o fechamento automático das válvulas existentes nas 
extremidades da linha. No fundo do mar serão fechadas as válvulas da árvore de natal do 
poço e, na UM, serão fechadas as válvulas de emergência SDVs. Se o rompimento da linha 
for junto à UM, a confirmação da presença de gás na área acionará automaticamente o 
alarme geral de emergência; 

2. Caso o processo automático de bloqueio das válvulas não aconteça, o operador da Sala de 
Controle fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina o fechamento manual das válvulas ao operador da área. O operador e o 
observador devem fazer uso de equipamento autônomo de respiração; 

4. O operador da Sala de Controle comunica o evento ao Gerente da UM, ao Fiscal da 
PETROBRAS e ao Supervisor de Produção, que avalia a sua extensão, coordenando as 
ações da Equipe de Parada de Emergência; 

5.  O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

6.  O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 4 - Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido à 

ruptura da linha de produção (riser). 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido 

à ruptura do riser de produção na chegada do FPSO P-58 

 (HIPÓTESE 15) 

Descarga de 320,98 m3 (Descarga grande) 

3. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada de Emergência e confirma 
as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da atuação do alarme de pressão 
muito baixa, desencadeando o fechamento automático das válvulas existentes nas 
extremidades da linha. No fundo do mar serão fechadas as válvulas da árvore de natal do 
poço e, na UM, serão fechadas as válvulas de emergência SDVs. Se o rompimento da linha 
for junto à UM, a confirmação da presença de gás na área acionará automaticamente o 
alarme geral de emergência; 

2. Caso o processo automático de bloqueio das válvulas não aconteça, o operador da Sala de 
Controle fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina o fechamento manual das válvulas ao operador da área. O operador e o 
observador devem fazer uso de equipamento autônomo de respiração; 

4. O operador da Sala de Controle comunica o evento ao Gerente da UM, ao Fiscal da 
PETROBRAS e ao Supervisor de Produção, que avalia a sua extensão, coordenando as 
ações da Equipe de Parada de Emergência; 

5.  O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

6.  O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 5 - Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido à 

choque mecânico em válvulas, juntas, conexões e tomadas de 
instrumentos no sistema submarino ou devido a furo na linha de 
produção. 

 
Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido 

à choque mecânico em válvulas, juntas e conexões ou ruptura da tomada de instrumentos 
ou devido a furo na linha de produção 

(HIPÓTESES 16, 17 e 18) 

Descarga inferior a 1,0 m3 (Descarga pequena) 

1. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada de Emergência e confirma 
as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da atuação do alarme de pressão 
muito baixa, desencadeando o fechamento automático das válvulas existentes nas 
extremidades da linha. No fundo do mar serão fechadas as válvulas da árvore de natal do 
poço e, na UM, serão fechadas as válvulas de emergência SDVs. Se o rompimento da linha 
for junto à UM, a confirmação da presença de gás na área acionará automaticamente o 
alarme geral de emergência; 

2. Caso o processo automático de bloqueio das válvulas não aconteça, o operador da Sala de 
Controle fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina o fechamento manual das válvulas ao operador da área. O operador e o 
observador devem fazer uso de equipamento autônomo de respiração; 

4. O operador da Sala de Controle comunica o evento ao Gerente da UM, ao Fiscal da 
PETROBRAS e ao Supervisor de Produção, que avalia a sua extensão, coordenando as 
ações da Equipe de Parada de Emergência; 

5.  O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

6.  O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 6- Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à 

ruptura dos tanques de estocagem. 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido 

à ruptura dos tanques de estocagem 

(HIPÓTESE 110) 

Descarga de 320.242 m3 (Descarga grande) 

1. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes de nível baixo na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada de 
Emergência; 

2. No caso do tanque estar recebendo óleo cru, transfere o recebimento para outro tanque 
disponível. Confirma ações de transferência com a Equipe de Parada de Emergência; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina a parada local das bombas de transferência e o fechamento manual das válvulas 
no campo; 

4. O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

5. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 7 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à 

ruptura da linha de exportação ou ruptura do mangote de 
transferência entre o FPSO P-58 e o Navio Aliviador. 

 
Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido a 

ruptura da linha de exportação  
(HIPÓTESES 115) 

Descarga de 8,0 a 200,0 m3 (Descarga média) 
1. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 

alarmes de pressão e fluxo baixo na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada 
de Emergência e confirma as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da 
atuação do alarme de pressão muito baixa, desencadeando a parada automática das 
bombas de exportação e o fechamento automático das válvulas nas extremidades do 
mangote de transferência; 

2. Caso o processo automático não aconteça, o operador da Sala de Controle interrompe a 
produção e fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina a parada local das bombas de transferência e o fechamento manual das válvulas 
no campo; 

4. O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

5. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 8 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à 

ruptura do mangote de transferência entre o FPSO P-58 e o 
Navio Aliviador. 

 
Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido a 

ruptura do mangote de transferência 
 entre o FPSO P-58 e o Navio Aliviador 

(HIPÓTESES 121) 
Descarga de 331,25 m3 (Descarga grande) 

1. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes de pressão e fluxo baixo na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada 
de Emergência e confirma as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da 
atuação do alarme de pressão muito baixa, desencadeando a parada automática das 
bombas de exportação e o fechamento automático das válvulas nas extremidades do 
mangote de transferência; 

2. Caso o processo automático não aconteça, o operador da Sala de Controle interrompe a 
produção e fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina a parada local das bombas de transferência e o fechamento manual das válvulas 
no campo; 

4. O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

5. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 9 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo e derivados 

devido à perda de estabilidade da FPSO P-58. 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de óleo e derivados devido 

à perda de estabilidade da FPSO P-58 

(HIPÓTESE 124) 

Descarga de 320.242 m3 (Descarga de Pior Caso) 

1. Para este cenário não há como evitar a descarga do volume total de óleo que esteja nos 
tanques de estocagem e tubulações a bordo da FPSO P-58; 

2. O Gerente da UM aciona a parada de emergência ocasionando parada total e adota as 
ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da Estrutura Organizacional 
de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

3. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle. 
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Quadro II.9.3.5.1- 10 - Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido 

à Perda de posição da FPSO P-58. 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de gás e óleo devido 

Perda de posição da FPSO P-58  

(HIPÓTESE 125) 

Descarga superior a 2.573,2 m3 (Descarga grande) 

4. O operador da Sala de Controle, ao receber informação de detecção visual ou observar os 
alarmes na Sala de Controle, alerta, via rádio, a Equipe de Parada de Emergência e confirma 
as ações de bloqueios automáticos, que se iniciam a partir da atuação do alarme de pressão 
muito baixa, desencadeando o fechamento automático das válvulas existentes nas 
extremidades da linha. No fundo do mar serão fechadas as válvulas da árvore de natal do 
poço e, na UM, serão fechadas as válvulas de emergência SDVs. Se o rompimento da linha 
for junto à UM, a confirmação da presença de gás na área acionará automaticamente o 
alarme geral de emergência; 

2. Caso o processo automático de bloqueio das válvulas não aconteça, o operador da Sala de 
Controle fecha as válvulas através de comando manual na Sala de Controle; 

3. Caso o comando manual via Sala de Controle não funcione, o operador da Sala de Controle 
determina o fechamento manual das válvulas ao operador da área. O operador e o 
observador devem fazer uso de equipamento autônomo de respiração; 

4. O operador da Sala de Controle comunica o evento ao Gerente da UM, ao Fiscal da 
PETROBRAS e ao Supervisor de Produção, que avalia a sua extensão, coordenando as 
ações da Equipe de Parada de Emergência; 

5.  O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

6.  O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 
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Quadro II.9.3.5.1- 11 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo diesel/ 

lubrificante devido à ruptura do mangote de transferência entre o 
barco de apoio e o FPSO P-58. 

 
Procedimentos para interrupção da descarga de óleo diesel/lubrificante devido 

à ruptura do mangote de transferência entre o barco de apoio e o FPSO P-58 

(HIPÓTESES 126) 

Descarga de 10 m3 (Descarga média) 

1. O operador que acompanha a operação, ao observar o vazamento, alerta, via rádio VHF, a 
tripulação da embarcação que está fornecendo óleo diesel à UM e determina a interrupção 
imediata do bombeio e drenagem do resíduo do mangote para tanque ou outro recipiente; 

2. O operador fecha a válvula da linha de recebimento de óleo diesel e comunica, via rádio, o 
incidente à Sala de Controle; 

3. O operador da Sala de Controle comunica o evento ao Gerente da UM, ao Fiscal da 
PETROBRAS e ao Supervisor de Produção, que avalia a sua extensão, coordenando as 
ações da Equipe de Parada de Emergência; 

4. O Gerente da UM adota as ações previstas no quadro de Atribuições para o Coordenador da 
Estrutura Organizacional de Resposta do Grupo de Operações da UM; 

5. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 

 
 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes de 

Poluição por Óleo – P-58 
II.9 

Pág. 
53/71 

    

 

      

 
______________________

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Quadro II.9.3.5.1- 12 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo diesel/ 

lubrificante devido à perda de estabilidade do Barco de apoio. 
 

Procedimentos para interrupção da descarga de óleo diesel/ lubrificante devido 

à perda de estabilidade do Barco de apoio. 

(HIPÓTESE 129) 

Descarga de 500,0 m3 (Descarga grande) 

1. Para este cenário não há como evitar a descarga do volume total de óleo diesel que esteja 
nos tanques da Embarcação de apoio; 

2. O Gerente da UM aciona o alarme de emergência em sinal ao incidente com o Navio 
Mensageiro; 

3. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 

 
 

Quadro II.9.3.5.1- 13 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à 
perda de estabilidade do Navio Aliviador. 

 
Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido 

à perda de estabilidade do perda de estabilidade do Navio Aliviador. 

(HIPÓTESE 132) 

Descarga de 40.000 m3 (Descarga grande) 

4. Para este cenário não há como evitar a descarga do volume total de óleo que esteja nos 
tanques do Navio Aliviador; 

5. O Gerente da UM aciona o alarme de emergência em sinal ao incidente com o Navio 
Mensageiro; 

6. O Fiscal da PETROBRAS aciona a Estrutura Organizacional de Resposta - EOR para a 
adoção de medidas de controle que não possam ser realizadas pela unidade. 

 
 



Pág. 
54/71 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes 

de Poluição por Óleo – P-58 
II.9 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

    

 

      

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 

II.9.3.5.2 - Procedimentos para contenção do derramamento de óleo 
 
II.9.3.5.2.1 - Procedimentos para contenção e recolhimento de óleo a bordo da 

Unidade Marítima 

 
Quadro II.9.3.5.2.1-1 - Procedimentos para contenção e recolhimento de óleo a bordo da 

Unidade Marítima. 
 

Cabe à Equipe de Limpeza: 

1. Em caso de derramamento de óleo na área interna da Unidade Marítima, em porões, 
área delimitada por barreiras ou em bandejas, transferir para tambores utilizando-se 
o método mais prático disponível; 

2. Cercar o óleo remanescente com material absorvente; 

3. Espalhar material absorvente sobre o derrame de óleo para evitar que o produto 
escoe e se espalhe por uma área maior ou para o mar; 

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

5. Cobrir, então, a área afetada com estopa, trapo ou serragem; 

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

7. Encaminhar os tambores devidamente lacrados e identificados, para uma instalação 
marítima ou terminal costeiro da PETROBRAS mais próximo. 
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II.9.3.5.2.2 - Procedimentos para contenção do derramamento de óleo fora da 

Unidade Marítima. 

 
Quadro II.9.3.5.2.2-1 - Procedimentos para contenção do derramamento de óleo fora da 

Unidade Marítima. 
 
Cabe ao Gestor Central: 

1. Convocar reunião da Estrutura Organizacional de Resposta e designar pessoa para 
efetuar os registros de todas as informações e comunicações recebidas e enviadas. 

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: 
1. De posse das informações do sobrevôo de monitoramento, determinar ao 

Coordenador de Operações no Mar a adoção de procedimentos para contenção do 
óleo derramado; 

2. Determinar a realização de monitoramento de deriva e espalhamento da mancha de 
óleo, a fim de adequar estrutura e a resposta ao incidente; 

3. Manter o Coordenador de Operações no Mar informado a respeito do resultado do 
monitoramento para fins de adequação da estratégia de contenção; 

4. Acionar os recursos próprios ou de terceiros, conforme a estratégia de contenção 
adotada; 

5. Determinar o deslocamento de embarcações para o atendimento ao incidente. 
Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar transporte, hospedagem, alimentação e assistência médica para o 

pessoal envolvido nas operações; 

2. Providenciar o suprimento de materiais, equipamentos e serviços necessários. 

Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: 

1. Acionar os Líderes de Equipe, conforme a estratégia de contenção adotada; 

2. Definir as técnicas de contenção a serem adotadas, considerando especialmente o 
volume e o tipo de óleo derramado (conforme Anexo “II.9.3.5.2.2-1 - Caracterização 
do óleo”) e as condições meteo-oceanográficas (vento e corrente); 

3. Solicitar recursos adicionais; 

4. Julgar se é adequado e seguro fazer o lançamento das barreiras, respeitadas as 
limitações construtivas dos equipamentos quanto à efetividade em condições 
especificadas de alturas de onda, corrente e vento, e sem comprometer a 
segurança das equipes de operação no mar, dados os esforços dinâmicos de 
tracionamento provocados pela correnteza sobre as barreiras; 

5. Orientar os Líderes de Equipe nas embarcações de resposta quanto ao 
posicionamento das embarcações, lançamento e configuração das barreiras, 
visando à limitação do espalhamento e ao recolhimento do óleo derramado, 
conforme memória de cálculo e configurações exemplificadas no Anexo “II.9.3.5.2.2-
2 - Dimensionamento e formação com barreiras”; 
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Quadro II.9.3.5.2.2-1 - Procedimentos para contenção do derramamento fora da Unidade Marítima (conclusão) 
 

6. Determinar a suspensão da operação de contenção, em função de condições 
meteo-oceanográficas desfavoráveis ou outras que possam comprometer a 
segurança do pessoal envolvido, orientando a adoção de estratégias alternativas; 

7. Caso estas também não sejam possíveis, comunicar ao Coordenador de Ações de 
Resposta e prosseguir com o monitoramento do deslocamento da mancha; 

8. Orientar os Líderes de Equipe para que desloquem as embarcações para locais 
onde seja possível realizar novas tentativas de contenção, tomando por base a 
previsão meteorológica e a previsão de deslocamento da mancha. 

Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: 

1. Avaliar as limitações dos equipamentos de contenção a sua disposição frente às 
condições meteo-oceanográficas e condições do óleo sobrenadante; 

2. Providenciar o lançamento das barreiras, seguindo orientações do Coordenador do 
Grupo de Operações no Mar; 

3. Orientar o comandante da Embarcação de resposta quanto ao seu posicionamento, 
visando a contenção do óleo derramado; 

4. Avaliar a eficácia das operações de contenção, mantendo contato com o 
Coordenador do Grupo de Operações no Mar; 

5. Solicitar recursos adicionais, humanos ou materiais, ao Coordenador do Grupo de 
Operações no Mar, conforme relacionados nos Anexos “II.9.3.3.1-2 - Pessoal 
treinado” e “II.9.3.4-5 - Equipamentos e materiais de resposta”. 

 
II.9.3.5.3 - Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis 
 
Quadro II.9.3.5.3-1 - Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis. 
 
Cabe ao Gestor Central: 
1. Convocar reunião da EOR e designar pessoa para efetuar os registros de todas as 

informações e comunicações recebidas e enviadas. 
Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Determinar a realização de monitoramento periódico da deriva e espalhamento da 

mancha de óleo, visando identificar áreas que podem ser atingidas e adequar a 
resposta ao incidente; 

2. De posse das informações do sobrevôo de monitoramento, definir a estratégia para 
proteção de áreas vulneráveis; 

3. Determinar o deslocamento de equipes até os locais ameaçados para avaliação e 
reconhecimento da área e confrontação com os dados disponíveis nos sistemas de 
informações, nos bancos de dados da PETROBRAS e no Anexo “II.2-2- Resultado 
das modelagens”; 

4. Acionar os recursos próprios ou de terceiros, conforme a estratégia de resposta 
adotada; 
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Quadro II.9.3.5.3-1 - Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis (conclusão) 
 

5. Manter contato permanente com os Coordenadores dos Grupos de Operações nas 
áreas vulneráveis (terra ou mar), avaliando e adequando a estratégia e as técnicas 
adotadas. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar transporte, hospedagem, alimentação e assistência médica para o 

pessoal envolvido nas operações; 
2. Providenciar o suprimento de materiais, equipamentos e serviços necessários. 
Cabe aos Coordenadores dos Grupos de Operações em Terra e no Mar: 
1. Acionar os Líderes das Equipes, conforme a estratégia adotada; 
2. Orientar os Líderes de Equipe nas frentes de combate quanto aos procedimentos a 

serem adotados para proteção das áreas ameaçadas e à utilização dos 
equipamentos e materiais à sua disposição, constantes no Anexo “II.9.3.4-5 - 
Equipamentos e materiais de resposta”. 

 

II.9.3.5.4 - Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo 
derramado 

 
Quadro II.9.3.5.4-1 - Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado. 
 
Cabe ao Gestor Central: 
1. Convocar reunião da EOR e designar pessoa para efetuar os registros de todas as 

informações recebidas e enviadas. 
Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações da Unidade Marítima  
1. Designar pessoa para a realização de monitoramento visual da mancha de óleo. 

Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 

1. Determinar que seja feito sobrevôo imediato, ou na primeira oportunidade, caso não 
seja possível de imediato, para avaliação. O sobrevôo é realizado por empregado 
da PETROBRAS, com treinamento específico no procedimento de monitoramento 
de óleo no mar, conforme Anexo “II.9.3.5.4-1 - Monitoramento aéreo”; 

2. Determinar a realização de monitoramento da deriva e espalhamento da mancha de 
óleo, a fim de adequar estrutura e a resposta ao incidente; 

3. Designar pessoa e definir a freqüência para registro das informações sobre o 
monitoramento da área, volume, deslocamento e degradação da mancha de óleo, 
conforme formulário contido no Anexo “II.9.3.5.4-1- Monitoramento aéreo”; 

4. Determinar monitoramento por meio de imagens de satélite, quando necessário. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 

1. Providenciar a aquisição de imagens de satélite, quando solicitado pelo 
Coordenador de Ações de Resposta. 
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Quadro II.9.3.5.4-1 - Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado (conclusão) 
 

Cabe ao técnico designado para a realização do sobrevôo de monitoramento: 

1. Acionar o Apoio Aéreo e solicitar aeronave de emergência para o sobrevôo de 
monitoramento, antes de se dirigir ao Aeroporto; 

2. Dirigir-se para o aeroporto, portando kit básico para o monitoramento, composto de: 
binóculo, máquina fotográfica, calculadora, tabela com os tempos médios de 
deslocamento de embarcações na Área Geográfica do Espírito Santo, relação de 
telefones, formulário para relatórios e o procedimento para estimativa de volume de 
óleo derramado a partir de observação aérea, conforme Anexo “II.9.3.5.4-1 - 
Monitoramento aéreo”; 

3. Auxiliar o comandante da aeronave na definição do plano de vôo de monitoramento 
da área atingida; 

4. Dimensionar (extensão e volume), localizar (distância da costa, distância das 
Unidades Marítimas) e avaliar o deslocamento provável da mancha utilizando o 
procedimento para estimativa de volume de óleo derramado a partir de observação 
aérea conforme Anexo “II.9.3.5.4-1 - Monitoramento aéreo”; 

5. Dirigir-se à base ou a uma instalação marítima e informar os dados relevantes ao 
Coordenador de Ações de Resposta, propondo operações de contenção e controle; 

6. Se a mancha de óleo for de origem desconhecida, informar as coordenadas ao 
Gerente da instalação marítima mais próxima e solicitar que seja feita coleta de 
amostra; 

7. Dar suporte à embarcação designada para a coleta da amostra, solicitando a 
previsão de chegada. 

 

II.9.3.5.5 - Procedimentos para recolhimento do óleo derramado 
 

Os procedimentos para recolhimento do óleo derramado a bordo da Unidade 

Marítima estão definidos no Quadro II.9.3.5.2.1-1. 

 

II.9.3.5.5.1 - Procedimento para recolhimento do óleo derramado no mar 

 
Quadro II.9.3.5.5.1-1 - Procedimentos para recolhimento do óleo derramado no mar. 
 
Cabe ao Gestor Central: 
1. Convocar reunião da EOR do PEI e designar pessoa para efetuar os registros de 

todas as informações recebidas e enviadas; 
2. Determinar o deslocamento de equipe de Relações com a Comunidade aos locais 

atingidos para avaliação dos impactos visando posterior ressarcimento dos danos 
causados, caso o derramamento tenha sido provocado pela PETROBRAS; 

3. Prestar apoio e assistência às comunidades afetadas pelo incidente. 
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Quadro II.9.3.5.5.1-1 - Procedimentos para recolhimento do óleo derramado no mar (continuação) 
 

Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Acionar os recursos próprios ou de terceiros, conforme a estratégia de resposta 

adotada; 
2. Manter contato permanente com os Coordenadores dos Grupos de Operações nas 

áreas vulneráveis (terra ou mar), avaliando e adequando a estratégia e as técnicas 
adotadas; 

3. Determinar o deslocamento de embarcações para o atendimento ao incidente. 
 
Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: 
1. Acionar os Líderes de Equipe dos Grupos de Operações no Mar e em Terra, 

conforme as características e a magnitude do incidente; 
2. Manter informados os Líderes de Equipe nas embarcações quanto às previsões 

meteorológicas e às condições de mar; 
3. Coordenar e orientar as operações de recolhimento e armazenamento provisório, 

definindo as técnicas e equipamentos a serem utilizados, em função do volume e 
tipo de óleo derramado conforme Anexo “II.9.3.5.2.2-2 - Dimensionamento e 
formação com barreiras”, das condições meteo-oceanográficas (vento e corrente) e 
do espalhamento e deslocamento da mancha; 

4. Providenciar a transferência do óleo para uma instalação marítima ou terminal 
costeiro da PETROBRAS, em função das condições operacionais, da distância em 
que o óleo for recolhido e de outras condições logísticas; 

5. Manter contato com o Coordenador de Ações de Resposta para avaliação da 
eficácia da resposta ao incidente assim como para definição sobre a manutenção da 
estratégia e das técnicas empregadas; 

6. Acompanhar as operações empreendidas pelos Lideres de Equipe e manter-se 
informado quanto às condições operacionais durante o recolhimento; 

7. Determinar a suspensão da operação de recolhimento, em função de condições 
meteo-oceanográficas desfavoráveis ou outras que possam comprometer a 
segurança do pessoal envolvido, orientando a adoção de estratégias alternativas; 

8. Caso estas também não sejam possíveis, comunicar ao Coordenador de Ações de 
Resposta e prosseguir com o monitoramento do deslocamento da mancha. 

9. Orientar os Líderes de Equipe para que desloquem as embarcações para locais 
onde seja possível realizar novas tentativas de recolhimento, tomando por base a 
previsão meteorológica e a previsão de deslocamento da mancha; 

10. Solicitar ao Coordenador de Ações de Resposta os recursos adicionais necessários 
Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: 
1. Avaliar as limitações dos equipamentos de recolhimento a sua disposição frente às 

condições meteo-oceanográficas e condições do óleo sobrenadante; 
2. Providenciar o lançamento dos recolhedores de óleo (skimmers), seguindo 

orientações do Coordenador do Grupo de Operações no Mar; 
3. Orientar o comandante da Embarcação de resposta quanto ao seu posicionamento, 

visando ao recolhimento do óleo derramado; 
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Quadro II.9.3.5.5.1-1 - Procedimentos para recolhimento do óleo derramado no mar (conclusão) 
 

4. Avaliar a eficácia das operações de recolhimento, mantendo contato com o 
Coordenador do Grupo de Operações no Mar;Solicitar recursos adicionais, 
humanos ou materiais, ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar, conforme 
relacionados nos Anexos “II.9.3.3.1-2 - Pessoal treinado” e “II.9.3.4-5 - 
Equipamentos e materiais de resposta”; 

5. Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar os recursos necessários 
para efetuar a transferência do óleo recolhido. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar transporte dos recursos materiais e humanos para o local de 

atendimento e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; 
2. Providenciar o deslocamento de embarcações com capacidade de contenção e 

recolhimento compatíveis com a magnitude do incidente, seguindo as orientações 
do Coordenador de Ações de Resposta; 

3. Providenciar transporte e local para disposição do óleo recolhido no mar; 
4. Providenciar transporte e local para disposição dos resíduos recolhidos no mar. 
Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações em Terra: 
1. Manter contato permanente com o Coordenador de Ações de Resposta e Líderes 

das Equipes de Terra, de maneira a orientar as operações de recolhimento em 
áreas próximas à costa; 

2. Solicitar ao Coordenador de Ações de Resposta recursos humanos e materiais 
eventualmente necessários; 

3. Articular-se com os órgãos ambientais e outras autoridades no local atingido, 
visando otimizar as operações de recolhimento; 

4. Orientar os Líderes das Equipes de Terra quanto à utilização dos equipamentos de 
recolhimento à sua disposição, relacionados no Anexo “II.9.3.4-5 - Equipamentos e 
materiais de resposta”, utilizando preferencialmente materiais absorventes, em 
comum acordo com os órgãos ambientais e as prefeituras locais; 

5. Providenciar o isolamento da área afetada, sob coordenação da Defesa Civil e 
Prefeitura Municipal local. 

Cabe aos Líderes das Equipes de Terra: 
1. Providenciar o recolhimento do óleo, conforme orientações do Coordenador do 

Grupo de Operações em Terra. 
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II.9.3.5.6 - Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 
derramado 

 
Quadro II.9.3.5.6-1 - Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 

derramado. 
 
Cabe ao Gestor Central: 
1. Convocar reunião da EOR do PEI e designar pessoa para efetuar os registros de 

todas as informações recebidas e enviadas; 
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Quadro II.9.3.5.6-1 - Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo derramado (conclusão) 
 

Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Decidir pela dispersão mecânica, química, ou ambas; 
2. Quando da decisão pela dispersão química, observar as restrições legais 

(Resolução CONAMA 269/00) e as recomendações adicionais eventualmente 
existentes por parte do órgão ambiental; 

3. Através de monitoramento aéreo, avaliar a eficácia das operações de dispersão 
química e mecânica; 

4. Manter contato permanente com o Coordenador do Grupo de Operações no Mar, de 
maneira a avaliar a eficácia das operações de dispersão mecânica ou química do 
óleo, visando à adequação das ações de resposta; 

5. Solicitar recursos adicionais necessários. 
Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar transporte dos recursos materiais e humanos para o local de 

atendimento e outras facilidades para a EOR do PEI; 
2. Providenciar o deslocamento das embarcações encarregadas da dispersão 

mecânica ou química, de acordo com orientação do Coordenador de Ações de 
Resposta; 

3. Para dispersão mecânica, utilizar as embarcações mantidas sob contrato. Para a 
dispersão química, utilizar as embarcações com equipamentos aspersores; 

4. Providenciar o reabastecimento de dispersantes para as embarcações de resposta. 
O certificado de registro do dispersante a ser utilizado é apresentado no Anexo 
“II.9.3.4-4 - Dispersante químico”. 

Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: 
1. Orientar os Líderes de Equipes de Mar com relação ao deslocamento e manobra 

das embarcações e, se for o caso, aplicação de dispersantes químicos; 
2. Auxiliar o Coordenador de Ações de Resposta na avaliação da eficácia das 

operações de dispersão, observados os dispositivos legais aplicáveis. 
Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: 
1. Providenciar o deslocamento e manobra das embarcações e, se for o caso, 

aplicação de dispersantes químicos, sob orientação do Coordenador do Grupo de 
Operações no Mar. 

 
 

II.9.3.5.7 - Procedimentos para limpeza das áreas atingidas 
 
Quadro II.9.3.5.7-1 - Procedimentos para limpeza das áreas atingidas. 
 
Cabe ao Gestor Central: 
1. Convocar reunião da EOR do PEI e designar pessoa para efetuar os registros de 

todas as informações recebidas e enviadas; 
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Quadro II.9.3.5.7-1 - Procedimentos para limpeza das áreas atingidas (conclusão) 
 

2. Determinar o deslocamento de equipe de Relações com a Comunidade aos locais 
atingidos para avaliação dos impactos visando posterior ressarcimento dos danos 
causados, caso o derramamento tenha sido provocado pela PETROBRAS; 

3. Prestar apoio e assistência às comunidades afetadas pelo incidente. 
Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Determinar o deslocamento de equipe até os locais atingidos, para avaliação e 

reconhecimento da área, visando à definição de estratégia de limpeza; 
2. Solicitar ao Coordenador de Logística a aquisição de materiais e equipamentos 

adicionais, assim como a contratação de serviços eventualmente necessários; 
3. Manter contato permanente com o Coordenador do Grupo de Operações em Terra, 

avaliando e adequando a estratégia e as técnicas adotadas. 
Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações em Terra: 
1. Acionar e orientar os Líderes das Equipes de Terra quanto à utilização dos 

equipamentos de limpeza a sua disposição, relacionados no Anexo “II.9.3.4-5 - 
Equipamentos e materiais de resposta”, considerando as técnicas recomendadas no 
Anexo “II.9.3.5.7-1 - Métodos de limpeza”, em comum acordo com os órgãos 
ambientais e as prefeituras locais; 

2. Providenciar o isolamento da área afetada, sob coordenação da Defesa Civil e 
Prefeitura Municipal local. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a 

contratação de serviços eventualmente necessários; 
2. Providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para as áreas atingidas 

e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta. 

 
II.9.3.5.8 - Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados 
 
II.9.3.5.8.1 - Procedimento para coleta e disposição de resíduos sólidos, líquidos 

ou pastosos a bordo da Unidade Marítima 

 
Quadro II.9.3.5.8.1-1 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos sólidos, 

líquidos ou pastosos, a bordo da Unidade Marítima. 
 
Cabe ao Líder da Equipe de Limpeza: 
1. Providenciar o acondicionamento em sacos plásticos e em tambores, de todo 

material impregnado com óleo (areia, serragem, mantas absorventes etc.), 
proveniente das operações de contenção e recolhimento; 

2. Identificar os tambores, com indicação da origem e do conteúdo; 
3. Providenciar o armazenamento temporário dos tambores a bordo da Unidade 

Marítima; 
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Quadro II.9.3.5.8-1 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos sólidos, líquidos ou pastosos, a bordo da Unidade 
Marítima. (conclusão) 

 

4. Cadastrar o resíduo no SIGRE - Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduos; 
5. Providenciar o desembarque dos tambores para uma instalação marítima ou terminal 

costeiro da PETROBRAS; 
6. Assegurar que a Ficha de Controle de Disposição de Resíduos - FCDR, gerada pelo 

SIGRE, acompanhe o resíduo até a sua disposição final. 

 

II.9.3.5.8.2 - Procedimento para coleta e disposição de resíduos sólidos, líquidos 

ou pastosos fora da Unidade Marítima 

 

II.9.3.5.8.2.1 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos líquidos (água 

oleosa) 

 
Quadro II.9.3.5.8.2.1-1 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos líquidos 

(água oleosa). 
 
Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: 
1. Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar a transferência do resíduo 

recolhido, caso seja necessário. 
Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: 
1. Comunicar ao Coordenador de Logística a necessidade de transferência do resíduo 

recolhido para um FPSO para incorporação ao processo. 
Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a 

contratação de serviços eventualmente necessários; 
2. Providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para o local do 

incidente e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; 
3. Indicar o FPSO para receber o resíduo recolhido. 

 

II.9.3.5.8.2.2 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos sólidos 

 
Quadro II.9.3.5.8.2.2-1 - Procedimentos para coleta e disposição resíduos sólidos. 
 
Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações em Terra: 
1. Articular-se com o Coordenador de Logística para a transferência dos resíduos 

recolhidos para o local definido para destinação final ou armazenamento temporário, 
mediante orientação dos órgãos ambientais e da Prefeitura Municipal local. 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.5.8.2.2-1 - Procedimentos para coleta e disposição resíduos sólidos (conclusão) 
 

Cabe aos Líderes das Equipes de Terra: 
1. Manter contato com o Coordenador do Grupo de Operações em terra, informando-o 

a respeito dos resíduos coletados; 
2. Providenciar o acondicionamento de todo material impregnado com óleo (terra, 

areia, EPIs, mantas absorventes etc.) em sacos plásticos e tambores; 
3. Providenciar a identificação dos tambores, com indicação da origem e do conteúdo; 
4. Providenciar o armazenamento provisório dos tambores, no local do recolhimento, 

mediante orientação dos órgãos ambientais e da Prefeitura Municipal local; 
5. Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações em terra, a transferência dos 

resíduos recolhidos. 
Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a 

contratação de serviços eventualmente necessários; 
2. Providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para as áreas atingidas 

e outras facilidades para a EOR do PEI; 
3. Providenciar o transporte dos resíduos por empresas licenciadas pelo IEMA, para 

disposição nas instalações da empresa contratada para tratamento de resíduos, em 
Vitória, cuja área é provida de facilidades de contenção de efluentes, sendo 
utilizados tanques portáteis, tambores, caçambas ou outros recipientes cobertos ou 
lacrados. A informação referente às licenças de operação das instalações de apoio 
em terra está disponível no Anexo “II.9.3.5.8.2.2-1 - Licenças ambientais”. 

4. Providenciar a emissão da Ficha de Controle de Disposição de Resíduos - FCDR; 

5. Enviar os resíduos às empresas contratadas pela PETROBRAS e licenciadas pelo 
IEMA para destinação final (licença ambiental no Anexo “II.9.3.5.8.2.2-1 - Licenças 
ambientais”). 

 

II.9.3.5.9 - Procedimentos para deslocamento dos recursos 
 
II.9.3.5.9.1 - Deslocamento dos recursos na Unidade Marítima 

 

O deslocamento dos recursos a bordo da Unidade Marítima é feito 

manualmente e utilizando guindastes. 

Cabe ao Gerente da Unidade Marítima após constatação de óleo no mar 

(proveniente de sua unidade ou não), comunicar a Central de Atendimento à 

Emergência, através do Ramal interno 8800. 
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II.9.3.5.9.2 - Deslocamento dos recursos externos à Unidade Marítima 

 
Quadro II.9.3.5.9.2-1 - Procedimentos para deslocamento dos recursos. 
 
Cabe aos Coordenadores dos Grupos de Operações no Mar e em Terra: 

1. Solicitar ao Coordenador de Ações de Resposta recursos materiais, pessoal ou 
equipamentos adicionais necessários. 

Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 

1. Determinar ao Coordenador de Logística o deslocamento dos recursos materiais, 
pessoal ou equipamentos solicitados, considerando as estratégias adotadas e o 
tempo necessário ao atendimento. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 

1. Providenciar o transporte dos recursos materiais, pessoal ou equipamentos para as 
áreas atingidas e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; 

2. Providenciar, por contratação direta ou através do CDA, recursos adicionais 
necessários para transporte rodoviário, marítimo e aéreo de equipamentos, 
materiais e pessoal, quer seja da PETROBRAS, do CDA ou contratados; 

3. Disponibilizar ou providenciar a contratação, diretamente ou através do CDA, de 
aeronaves para sobrevôos de monitoramento. 
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II.9.3.5.10 - Procedimentos para obtenção e atualização de informações 
relevantes 

 
Quadro II.9.3.5.10-1 - Procedimentos para obtenção e atualização de informações 

relevantes. 
 
Cabe aos Coordenadores dos Grupos de Operações no mar ou em terra: 

1. Manter o Coordenador de Ações de Resposta informado acerca das ações 
empreendidas no controle do incidente. 

Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Manter-se informado acerca das informações meteorológicas e oceanográficas, 

inclusive para modelagens de deriva de mancha de óleo, disponíveis na Intranet da 
PETROBRAS, com acesso exclusivo aos seus empregados, no endereço: 
http://www.engenharia.petrobras.com.br/oceano/somar/index.html; 

2. Manter-se informado, para o planejamento e avaliação do incidente, acerca de fotos, 
imagens de satélite ou outras informações relevantes disponíveis na Sala de 
Controle de Emergência; 

3. Realizar o monitoramento da atmosfera em condições favoráveis ao vento a partir da 
distância de 11 MN em relação à mancha. 

 
(continua) 
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Quadro II.9.3.5.10-1 - Procedimentos para obtenção e atualização de informações relevantes (conclusão) 

 

4. Obter informações, para o planejamento e resposta ao incidente, sobre o grau e a 
forma de impacto (grau de intemperização do óleo, infiltração, aderência na 
superfície, fauna e flora atingidas, etc), através do Centro de Pesquisas Leopoldo 
Américo Miguez de Mello - CENPES ou utilizando-se de profissionais contratados 
especificamente para esta finalidade. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar fotos, imagens de satélite ou outras informações relevantes para as 

operações de combate ao incidente, disponibilizando-as na Sala de Controle de 
Emergência para utilização no planejamento das operações. 

 

II.9.3.5.11 - Procedimentos para registro das ações de resposta 
 
Quadro II.9.3.5.11-1 - Procedimentos para registro das ações de resposta. 
 
Cabe ao Gestor Central: 
1. Consolidar as informações contidas nos Registros de Ações de Resposta fazer 

análise crítica de desempenho e emitir relatório final, que deverá ser apresentado 
ao IBAMA em até 30 dias; 

Cabe a todos os Coordenadores e Líderes da EOR, ou pessoas designadas: 
1. Efetuar o registro das ações de resposta, assim como das comunicações emitidas e 

recebidas, utilizando-se do formulário contido no Anexo “II.9.3.3.1-1 - Formulário 
para Registro das ações de resposta e comunicações”. 

 

II.9.3.5.12 - Procedimentos para proteção das populações  
 
Quadro II.9.3.5.12-1 - Procedimentos para proteção das populações. 
 
Cabe ao Coordenador de Relações com a Comunidade: 
1. Avaliar a eventual necessidade de proteção às populações nos locais atingidos. 
Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Articular-se com o coordenador da Defesa Civil para definição das medidas de 

proteção das populações, quando necessário. 
Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Providenciar serviços de vigilância necessários à segurança da comunidade afetada. 

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes de 

Poluição por Óleo – P-58 
II.9 

Pág. 
69/71 

    

 

      

 
______________________

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 

II.9.3.5.13 - Procedimentos para proteção da fauna 
 
Quadro II.9.3.5.13-1 - Procedimentos para proteção da fauna. 
 
Cabe ao Coordenador de Ações de Resposta: 
1. Identificar, em função da magnitude do incidente e da previsão de deslocamento da 

mancha, a fauna existente na região e a fauna migratória que podem ser afetadas, 
tomando por base as informações contidas no Anexo “II.2-2 - Resultado das 
modelagens” no Sistema de Informações Geo-referenciadas da PETROBRAS, 
disponíveis na Sala de Controle de Emergência; 

2. Determinar ao Coordenador de Logística a contratação de especialistas, quando 
necessário; 

3. Acionar, via telefone, o Grupo de Tratamento e Reabilitação de Fauna, através do 
convênio firmado com a Fundação Cidade do Rio Grande e o Centro de 
Recuperação de Animais Marinhos, conforme Anexo “II.9.3.5.13-1 - Convênio para 
recuperação de animais”. 

Cabe ao Coordenador de Logística: 
1. Contratar especialistas para proteção da fauna eventualmente afetada; 
2. Providenciar recursos materiais, humanos e outras facilidades para a proteção da 

fauna eventualmente afetada. 
 
 
 

II.9.4 - ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 

 

II.9.4.1 - Critérios para decisão quanto ao encerramento das 

operações 

 
A decisão quanto ao encerramento das operações de resposta a emergência 

deverá ser tomada pelo Gestor Central, em acordo com os órgãos competentes. 

As operações de dispersão e o monitoramento da mancha deverão prosseguir 

enquanto ela for visível. 

As ações de monitoramento das áreas afetadas após o encerramento das 

operações de emergência e de avaliação dos danos provocados pelo 

derramamento deverão ser decididas pelo Gestor Central, em comum acordo com 

os órgãos ambientais competentes. 
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II.9.4.2 - Procedimentos para desmobilização do pessoal, 

equipamentos e materiais empregados nas ações de 

resposta 

 
A desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais envolvidos nas 

operações de dispersão do condensado derramado e de proteção, limpeza e 

monitoramento das áreas afetadas será decidida pelo Gestor Central, em comum 

acordo com os órgãos ambientais competentes. 

O Gestor Central comunica o encerramento das operações de controle à 

EOR deste Plano, estrutura interna da PETROBRAS e autoridades, conforme 

aplicável. 

Diante disto os Coordenadores articulam-se com suas equipes determinando 

o recolhimento dos equipamentos e materiais (inclusive EPIs), destinando-os para 

limpeza, ou retorno ao seu local de origem.  

Os integrantes retornam às suas atividades e locais de origem, relatando as 

informações relevantes ocorridas durante a operação de resposta aos respectivos 

Coordenadores da EOR a quem estiveram subordinados. 

O Coordenador de Finanças irá apurar os gastos envolvidos e realizar os 

pagamentos e ressarcimentos necessários. 

 

II.9.4.3 - Procedimentos para ações suplementares 

 
O Coordenador das Ações de Resposta convoca os integrantes das equipes 

para avaliação de desempenho e da efetividade das ações de resposta à 

emergência e o Gestor Central convoca os integrantes da EOR deste Plano para 

avaliação de desempenho e da efetividade das ações de resposta ao incidente, 

visando a uma eventual revisão do PEI, bem como à elaboração do relatório final, 

que será enviado ao IBAMA, no prazo de 30 dias. 
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II.9.5 - MAPAS, CARTAS NÁUTICAS, PLANTAS, DESENHOS E 

FOTOGRAFIAS 

 
Mapas, cartas náuticas, desenhos, diagramas, fotos, relatórios e outros 

materiais de suporte, necessários às operações de controle, fora dos limites das 

unidades marítimas, estão localizados no edifício Mata da Praia, na rua 

Desembargador José Fortunato Ribeiro, no 95, CEP 29066-070, na Sala de 

Controle de Emergência, em Vitória. 

A informação referente aos termos técnicos inglês-português está disponível 

no Anexo II.9.5-1 - “Termos Técnicos Inglês-Português”. 
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Anexo II.9.1.4-1 - Integrantes da EOR. 

Anexo II.9.2-1 - Informações referenciais. 

Anexo II.9.2-2 - Resultado da modelagem. 

Anexo II.9.3.2-1 – Fluxograma de comunicações. 

Anexo II.9.3.2.1.1-1 – Formulário de comunicação de incidente de poluição por 
óleo. 

Anexo II.9.3.2.2.1-1 – Telefones úteis. 

Anexo II.9.3.2.2.2-1 – Comunicação à imprensa. 

Anexo II.9.3.3.1-1 – Formulário para registro das ações de resposta e 
comunicações. 

Anexo II.9.3.3.1-2 – Pessoal treinado. 

Anexo II.9.3.3.3-1 – Serviços médicos. 

Anexo II.9.3.4-1 – Kit SOPEP. 

Anexo II.9.3.4-2 – Dimensionamento, estratégia e tempos de resposta. 

Anexo II.9.3.4-3 – Distâncias e tempos considerados para mobilização dos 
recursos. 

Anexo II.9.3.4-4 – Dispersante químico. 

Anexo II.9.3.4-5 – Equipamentos e materiais de resposta. 

Anexo II.9.3.4-6 – Declaração e contrato PETROBRAS – Alpina Briggs. 

Anexo II.9.3.4-8 – Equipamentos da sala de controle de emergência. 

Anexo II.9.3.5-1 – Fluxograma das ações. 

Anexo II.9.3.5-2 – Relatório de exercícios simulados. 

Anexo II.9.3.5.2.1-1 – Dimensionamento e formação com barreiras. 

Anexo II.9.3.5.4-1 – Monitoramento aéreo. 

Anexo II.9.3.5.7-1 – Métodos de limpeza. 

Anexo II.9.3.5.8.2.2-1 – Licenças ambientais. 

Anexo II.9.3.5.13-1 – Convênio para a recuperação de animais. 

Anexo II.9.5-1 – Mapas, plantas e desenhos. 

Anexo II.9.5-2 – Termos técnicos em inglês. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento dos projetos de ampliação do Parque das Baleias 

contempla a produção de óleo leve de reservatórios da seção pré-sal e de óleo 

pesado dos reservatórios paleocênicos e eocênicos (pós-sal) locados nas 

concessões dos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 

Baleia Anã.  

 

Estes Campos encontram-se localizados na porção norte da Bacia de 

Campos, a aproximadamente 80 km do Pontal de Ubu, município de Anchieta, 

litoral sul do Estado do Espírito Santo, em lâmina d’água que varia entre 1.200 a 

1.550 metros.   

 

A produção de hidrocarbonetos será realizada inicialmente através de 15 

poços produtores. A coleta da produção será feita para o FPSO P-58, onde o gás 

será desidratado, recomprimido e exportado para a Unidade de Tratamento de 

Gás de Cacimbas - UTGC através de um gasoduto e o óleo será exportado 

através de navio aliviador. 

 

 

II - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

 

II.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS POR FONTE 
 

As Tabelas II.1-1, II.1-2, II.1.3 e II.1-4 a seguir identificam as fontes potenciais 

de derramamento de óleo associadas ao Projeto de ampliação da produção do 

Parque das Baleias do qual faz parte a FPSO P-58. 
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Tabela II.1-1 – Dados de tanques e outros reservatórios. 

 

Sistema Identificação 
Tipo de 
tanque 

Tipo de óleo 
estocado 

Capacidade 
máxima de 
estocagem 

(m3) 

Capacidade de 
contenção 
secundária 

Data e causa 
de 

incidentes 
anteriores 

Separação e 
Tratamento 

de Óleo 

Separador Alta 
Pressão – SG 
1223001 

Pressurizado Óleo Cru 255,0 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Separador Baixa 
Pressão – SG 
1223002 

Pressurizado Óleo Cru 255,0 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Separador Teste – 
SG 1223003 

Pressurizado Óleo Cru 86,6 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Tratador Óleo – 
TO 1223002 

Pressurizado Óleo Cru 335,5 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Pré Tratador Óleo 
– TO1223001 

Pressurizado Óleo Cru 235,5 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Tanques de 
decantação 

SETTFWD.C  

Pressurizado Óleo Cru 15.028,0 Não existente 
Sem 
ocorrência 

Tanques de 
decantação 

 SETTAFT.C 

Pressurizado Óleo Cru 17.533,0 Não existente 
Sem 
ocorrência 

Gas K.O DRUM – 
V-1231001 

Pressurizado Condensado 5,3 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Compressão 
gás 

Gas K.O DRUM – 
V-1231001 

Pressurizado Condensado 5,3 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

�ás K.O DRUM – 
V-UC-1231001 
A/B/C-01 

Pressurizado Condensado 3,8 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

�ás K.O DRUM – 
V-UC-1231001 
A/B/C-02 

Pressurizado Condensado 0,9 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

�ás K.O DRUM – 
V-UC-1231001 
A/B/C-03 

Pressurizado Condensado 1,0 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Booster 
Gas K.O DRUM – 
V-UC-1225001-02 

Pressurizado Condensado 0,4 Não existente 
Sem 
ocorrência 

 
(continua) 
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Sistema Identificação Tipo de tanque 
Tipo de óleo 
estocado 

Capacidade 
máxima de 
estocagem 

(m3) 

Capacidade de 
contenção 
secundária 

Data e causa 
de incidentes 
anteriores 

Unidade Amina 
Gas K.O DRUM - 
V-1235001 A/B/C 

Pressurizado Condensado 1,4 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Desidratação 
TEG 

Gas K.O DRUM - 
V-5135001 

Pressurizado Condensado 3,8 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Flare 

Gas K.O DRUM - 
V-5412001 

Pressurizado Condensado 95,0 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

TUBULAÇÃO  Óleo Cru 600,45 
Bacia de 

Contenção 
Sem 
ocorrência 

Estocagem 

1 COW TK (PS) Atmosférico Óleo Cru 17961 Não existente 
Sem 
ocorrência 

1 COW TK (SB) Atmosférico Óleo Cru 17961 Não existente 
Sem 
ocorrência 

3 COW TK (PS) Atmosférico Óleo Cru 28922 Não existente 
Sem 
ocorrência 

3 COW TK (SB) Atmosférico Óleo Cru 28922 Não existente 
Sem 
ocorrência 

5 COW TK (PS) Atmosférico Óleo Cru 14398 Não existente 
Sem 
ocorrência 

5 COW TK (SB) Atmosférico Óleo Cru 14398 Não existente 
Sem 
ocorrência 

1 COC TK Atmosférico Óleo Cru 31115 Não existente 
Sem 
ocorrência 

2 COC TK Atmosférico Óleo Cru 39360 Não existente 
Sem 
ocorrência 

5 COC TK Atmosférico Óleo Cru 35782 Não existente 
Sem 
ocorrência 

6 COC TK Atmosférico Óleo Cru 39270 Não existente 
Sem 
ocorrência 

Outros Waste oil TK Atmosférico Óleo Cru  18,3 Não existente 
Sem 
ocorrência 

 
(continua) 
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Sistema Identificação Tipo de tanque 
Tipo de óleo 
estocado 

Capacidade 
máxima de 
estocagem 

(m3) 

Capacidade de 
contenção 
secundária 

Data e causa 
de incidentes 
anteriores 

Diesel 

 

1 DO TK (SB) Atmosférico Óleo Diesel 100 Não existente 
Sem 
ocorrência 

2 DO TK (SB) Atmosférico Óleo Diesel 94 Não existente 
Sem 
ocorrência 

3 DO TK (PS) Atmosférico Óleo Diesel 1630 Não existente 
Sem 
ocorrência 

3 DO TK (SB) Atmosférico Óleo Diesel 1630 Não existente 
Sem 
ocorrência 

4 DO TK (PS) - 
distribution Atmosférico Óleo Diesel  1007 Não existente 

Sem 
ocorrência 

4 DO TK (SB) Atmosférico Óleo Diesel  1014 Não existente 
Sem 
ocorrência 

DO SETTLING TK 
(PS) Atmosférico Óleo Diesel 27 Não existente 

Sem 
ocorrência 

DO SERVICE TK 
(PS) Atmosférico Óleo Diesel 27 Não existente 

Sem 
ocorrência 

Slop Tank  (P) Atmosférico Slop Oil 6053,32∗ Não existente 
Sem 
ocorrência 

Slop Tank (S) Atmosférico Slop Oil 6053,32 Não existente 
Sem 
ocorrência 

 
 
Tabela II.1-2 - Dados dos dutos. 
 

Identificação 
do duto 

Diâmetro e extensão 
do duto 

Origem e 
destino do duto

Tipo de óleo 
transportado 

Pressão, 
Temperatura e 

vazão máxima de 
operação 

Data e 
causa de 

incidentes 
anteriores 

de 
poluição 
por óleo 

Capacidade 
máxima de 
estocagem 

Gasoduto 
Diâmetro: 9,13” 
Comprimento: 15.000 
m 

Origem: P-58 
Destino: ESDV 

Óleo 
condensado Vazão: 0 m³/dia Sem 

ocorrência 0 m3  ∗∗ 

 

                                                 
∗ Foi considerado neste documento, de forma conservativa, que aproximadamente 91% do volume dos Slop 
Tanks serão ocupados por óleo. 
∗∗ Em condição operacional, o gás escoado no trecho entre a P-58 e a ESDV encontra-se fora do envelope 
de fases (acima do ponto crítico), mesmo na condição de pressão mínima de operação. Dessa forma, não há 
formação de condensado neste trecho. 
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Tabela II.1-2 - Dados dos dutos (continuação). 
 

Identificação 
do duto 

Diâmetro e extensão 
do duto 

Origem e 
destino do duto

Tipo de óleo 
transportado 

Pressão, 
Temperatura e 

vazão máxima de 
operação 

Data e 
causa de 

incidentes 
anteriores 

de 
poluição 
por óleo 

Capacidade 
máxima de 

estocagem∗∗∗ 

Riser + Flow 
PROD-U 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 1.630 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-U 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 150 
kgf/cm2 
Temperatura: 54° 
C 
Vazão: 4.487 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 108,57 m3 

Riser + Flow 
PROD-V 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 1.790 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-V 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 147 
kgf/cm2 
Temperatura: 53° 
C 
Vazão: 4.750 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 89,28 m3 

Riser + Flow 
PROD-X 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.440 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-X 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 155 
kgf/cm2 
Temperatura: 64° 
C 
Vazão: 4.500 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 134,88 m3 

Riser + Flow 
PROD-R 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 3.880 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-R 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 126 
kgf/cm2 
Temperatura: 59° 
59C 
Vazão: 3.300 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 122,37 m3 

Riser + Flow 
PROD-S 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.540 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-S 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 125 
kgf/cm2 
Temperatura: 59° 
C 
Vazão: 3.500 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 98,62 m3 

Riser + Flow 
PROD-T 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.415 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-T 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 145 
kgf/cm2 
Temperatura: 63° 
C 
Vazão: 4644 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 134,57 m3 

Riser + Flow 
PROD-Z 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 8.310 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PROD-Z 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 150 
kgf/cm2 
Temperatura: 67° 
C 
Vazão: 3273 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 320,98 m3 

                                                 
∗∗∗ O volume de derramamento consiste na soma entre o volume do duto e o volume obtido pela vazão do 
poço durante o tempo de fechamento da válvula que é de 5 minutos no pior caso. 
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Identificação 
do duto 

Diâmetro e extensão 
do duto 

Origem e 
destino do duto

Tipo de óleo 
transportado 

Pressão, 
Temperatura e 

vazão máxima de 
operação 

Data e 
causa de 

incidentes 
anteriores 

de 
poluição 
por óleo 

Capacidade 
máxima de 

estocagem∗∗∗ 

Riser + Flow 
PRODPS-A 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.890 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PRODPS-A 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 161 
kgf/cm2 
Temperatura: 
128° C 
Vazão: 4670 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 150,07 m3 

Riser + Flow 
PRODPS-C 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 3.470 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PRODPS-C 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 174 
kgf/cm2 
Temperatura: 
122° C 
Vazão: 4700 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 168,98 m3 

Riser + Flow 
PRODPS-B 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 1.925 m 
Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: Poço 
PRODPS-B 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 161 
kgf/cm2 
Temperatura: 
128° C 
Vazão: 4950 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 119,75 m3 

Flow 
PRODPS-E 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 840 m 

Origem: Poço 
PRODPS-E 
Destino: MSP1 

Óleo cru 

Pressão: 163 
kgf/cm2 
Temperatura: 
119° C 
Vazão: 4.053 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 29,40 m3 

Flow 
PRODPS-G 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 1.855 m 

Origem: Poço 
PRODPS-G 
Destino: MSP1 

Óleo cru 

Pressão: 155 
kgf/cm2 
Temperatura: 
111° C 
Vazão: 2.304 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 41,84 m3 

Flow 
PRODPS-H 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 3.500 m 

Origem: Poço 
PRODPS-H 
Destino: MSP1 

Óleo cru 

Pressão: 157 
kgf/cm2 
Temperatura: 
110° C 
Vazão: 1.879 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 70,37 m3 

Riser + Flow 1 
MSP1 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 6.780 m 
Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: MSP1 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 132 
kgf/cm2 
Temperatura: 
103° C 
Vazão: 4.140 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 305,59 m3 

Riser + Flow 2 
MSP1 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 6.965 m 
Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: MSP1 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 136 
kgf/cm2 
Temperatura: 87° 
Vazão: 4.006 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 311,12 m3 
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Identificação 
do duto 

Diâmetro e extensão 
do duto 

Origem e 
destino do duto

Tipo de óleo 
transportado 

Pressão, 
Temperatura e 

vazão máxima de 
operação 

Data e 
causa de 

incidentes 
anteriores 

de 
poluição 
por óleo 

Capacidade 
máxima de 

estocagem∗∗∗ 

Flow  
PRODPS-D 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 1.390 m 

Origem: Poço 
PRODPS-D 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 141 
kgf/cm2 
Temperatura: 
125° C 
Vazão: 4.764 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 41,90 m3 

Flow  
PRODPS-F 

Diâmetro: 6” 
Comprimento: 2.410 m 

Origem: Poço 
PRODPS-F 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 128 
kgf/cm2 
Temperatura: 
122° C 
Vazão: 2.874 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 53,94 m3 

Riser + Flow 1 
MSP2 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 3.820 m 
Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: MSP2 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 99 
kgf/cm2 
Temperatura: 
120° C 
Vazão: 3.700 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 208,07 m3 

Riser + Flow 2 
MSP2 

Diâmetro: 8” 
Comprimento: 3.685 m 
Diâmetro: 8” 
Comprimento: 2.200 m 

Origem: MSP2 
Destino: P-58 

Óleo cru 

Pressão: 100 
kgf/cm2 
Temperatura: 
112° C 
Vazão: 3.934 
m³/dia 

Sem 
ocorrência 204,51 m3 

 
 
Tabela II.1-3 - Dados de operações de carga e descarga. 
 

Tipo de 
operação 

Meio de movimentação 
Tipo de óleo 
transferido 

Vazão máxima 
de transferência 

Data e causa de 
incidentes 
anteriores 

Carga 
Transferência através de mangote 
entre a Embarcação de apoio e a 

UM  

Óleo combustível 
e/ou diesel 

80 m3/h Sem ocorrência 

Descarga 
Transferência através de mangote 

entre a UM e o Navio Aliviador 
Óleo cru 6.625 m3/h Sem ocorrência 
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Tabela II.1-4 - Dados de outras fontes potenciais de derramamento. 
 

Tipo de fonte ou operação 
Tipos de óleos 

envolvidos 
Volume ou vazão 

envolvidos 

Data e causa de incidentes 
anteriores de poluição por 

óleo 

Tanque de armazenamento de  
óleo diesel da Embarcação de 

apoio 
Óleo diesel 500 m³ Sem ocorrência 

Tanques de armazenamento do 
Navio Aliviador 

Óleo Cru 40.000 m³ Sem ocorrência 

Descontrole do poço Óleo cru 
159.240,0 m3 

(30 dias) 
Sem ocorrência 

 

 

II.2 - HIPÓTESES ACIDENTAIS 
 

A partir da identificação das fontes potenciais listadas na seção II.2 e da 

Análise Preliminar de Perigos - APP da instalação, abaixo estão relacionadas as 

Hipóteses Acidentais, da fase de operação, que resultam em vazamento de óleo 

para o mar. 

 

O comportamento do óleo no mar será determinado pelas condições meteo-

oceanográficas existentes, com possibilidade ou não de atingir áreas costeiras. 
 

Quadro II.2-1 – Descarga de óleo e gás devido à queda de cargas em linhas ou 
estruturas submarina 

.  
 

Hipótese Acidental nº 10 Vazamento de óleo e gás na operação de conexão 
do FPSO P-58 aos poços produtores. 

Causa Queda de carga sobre outras linhas ou estruturas 
submarinas existentes 

Tipo de óleo derramado Óleo e gás  

Regime de derramamento Instantâneo 

Volume derramado 159.240,0 m³ - descontrole do poço – 30 dias 
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Quadro II.2-2 – Descarga de óleo e gás  entre o poço produtor e o riser de produção  

do FPSO P-58.  
 
Hipótese Acidental nº 11 Ruptura da linha de produção (flowline) 

Causa Diversas (ex choque mecânico) 

Tipo de óleo derramado Óleo e gás  

Regime de derramamento Instantâneo 

Volume derramado 320,98 m³  
 
 
Quadro II.2-3 –Descarga de óleo de gás na chegada ao FPSO-P-58 

. 
Hipótese Acidental nº 15 Ruptura do riser de produção  

Causa Diversas (ex choque mecânico) 

Tipo de óleo derramado Óleo e gás 

Regime de derramamento Instantâneo 

Volume derramado 320,98 m³  
 
 
Quadro II.2-4 - Descarga de óleo de gás no riser (linha) de produção na chegada ao 

FPSO P-58. 
 

Hipótese Acidental nº 16 Furo no riser de produção  

Causa Corrosão, falha de material 

Tipo de óleo derramado Óleo e Gás 

Regime de derramamento Contínuo 

Volume derramado < 1 m³  
 
 
Quadro II.2-5 – Descarga de óleo e gás devido a ruptura da tomada de instrumentos. 

 
Hipótese Acidental nº 17 Ruptura da tomada de instrumentos 

Causa Choque mecânico 

Tipo de óleo derramado Óleo e Gás 

Regime de derramamento Contínuo 

Volume derramado < 1 m³  
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Quadro II.2-6 – Descarga de óleo e gás através da linha de produção devido a válvulas, 

juntas e conexões  
 

Hipótese Acidental nº 18 Vazamento através da linha de produção devido a 
válvulas, juntas e conexões 

Causa Erro de montagem 
Tipo de óleo derramado Óleo e Gás 
Regime de derramamento Contínuo 
Volume derramado < 1 m³  

 
 
Quadro II.2-7- Descarga de óleo cru devido ruptura dos tanques de estocagem da 

FPSO P-58 
 

Hipótese Acidental nº 110 Vazamento devido ruptura dos tanques de 
estocagem 

Causa Diversas (ex. colisão entre embarcações) 
Tipo de óleo derramado Óleo cru 
Regime de derramamento Instantâneo 
Volume derramado 320.242 m³  

 
 
Quadro II.2-8 - Descarga de óleo cru na Linha de Exportação. 

 
Hipótese Acidental nº 115 Vazamento na linha de exportação 
Causa Choque mecânico ou sobrepressão 
Tipo de óleo derramado Óleo cru 
Regime de derramamento Instantâneo 
Volume derramado 8 a 200 m³  

 
 
 
Quadro II.2-9 - Descarga de óleo cru devido a ruptura do mangote de transferência 

entre FPSO P-58 e Navio Aliviador. 
 

Hipótese Acidental nº 121 Vazamento devido a ruptura do mangote 
Causa Erro de operação 
Tipo de óleo derramado Óleo cru 
Regime de derramamento Instantâneo 
Volume derramado 331,25 m³  
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Quadro II.2-10 – Descarga de mistura de óleo e derivados por  Perda de estabilidade 
do FPSO P-58. 

 

Hipótese Acidental nº 124 Perda de estabilidade da FPSO P-58 

Causa Diversas (ex. colisão com outra embarcação) 

Tipo de óleo derramado Mistura de óleo e derivados 

Regime de derramamento Instantâneo  

Volume derramado 320.242 m³   

 
 
Quadro II.2-11 – Descarga de óleo e gás por perda de posição do FPSO P-58. 

 

Hipótese Acidental nº 125 Perda de posição do FPSO P-58 

Causa Falha nas amarras 

Tipo de óleo derramado Óleo e gás 

Regime de derramamento Contínuo 

Volume derramado > 2.573,2 m³   

 
 
Quadro II.2-12 – Descarga de óleo diesel durante transferência Barco de Apoio e o 

FPSO P-58. 
 

Hipótese Acidental nº 126 Ruptura do mangote de transferência 

Causa Erro de operação ou desconexão 

Tipo de óleo derramado Óleo Diesel 

Regime de derramamento Instantâneo 

Volume derramado 10 m³  

 
 
Quadro II.2-13 – Descarga de óleo diesel devido a Perda de Estabilidade da 

Embarcação de Apoio. 
 

Hipótese Acidental nº 129 Perda de Estabilidade da Embarcação de Apoio. 

Causa Colisão com outra embarcação 

Tipo de óleo derramado Óleo diesel 

Regime de derramamento Instantâneo 

Volume derramado 500 m³ 
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Quadro II.2-14 - Descarga de óleo diesel devido Perda de Estabilidade do Navio 

Aliviador 
. 

Hipótese Acidental nº 130 Perda de Estabilidade da Embarcação do Navio 
Aliviador 

Causa Colisão com outra embarcação 

Tipo de óleo derramado Óleo Cru 

Regime de derramamento Instantâneo 

Volume derramado 40.000 m³ 

 

 

II.2.1 - Descarga de pior caso 
 

O volume de pior caso foi definido como o volume correspondente ao 

afundamento da unidade FPSO P-58 (Hipótese Acidental no. 124 - 320.242 m³). 

Portanto, nas simulações de pior caso, o derrame de todo o volume foi 

considerado ao longo de 24 horas. Nas simulações realizadas com os volumes 

pequeno (8 m³) e médio (200 m³), considerou-se o vazamento de todo o volume 

de óleo instantaneamente, ou seja, no instante inicial da simulação. 

 

II.2.1.1 - Justificativa técnica 
 

O descontrole do poço não compromete a estocagem da plataforma. O 

volume referente à soma da capacidade máxima de todos os tanques de 

estocagem e tubulações a bordo caracteriza a descarga de pior caso. 

Quanto à segurança, ressalta-se que a independência da Unidade de 

Produção em relação a um blowout é assegurada pelo próprio arranjo submarino 

(a unidade de produção estará posicionada a distante das coordenadas das 

cabeças dos poços) e pelos dispositivos de segurança a serem utilizados. No 

caso de blowout num dos poços pode-se comandar um shutdown da planta de 

produção, ou simplesmente, um isolamento da linha correspondente, mantendo-

se as demais em operação. 
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III - ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 
 

A possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de óleo com perdas de 

grandes volumes é inerente às atividades de produção offshore, notadamente 

aquelas atividades em que ocorre o armazenamento da produção de óleo.  

 

A possibilidade de ocorrência de acidentes representa um risco permanente, 

cujas conseqüências apresentam um potencial de contaminação do ambiente 

marinho.  
 
Para a avaliação da magnitude deste impacto, deve-se observar que, em 

decorrência das diversas fontes potenciais de vazamentos acidentais de óleo para 

o ambiente marinho, e, sobretudo, conforme os volumes que poderão vir a ser 

derramados, considerou-se três situações hipotéticas, representando cada uma 

delas impactos de magnitudes diferenciadas - fraca, média e forte. 

 

Desta forma, diante dos diversos cenários possíveis, a EKMAN Serviços 
Ambientais e Oceanográficos realizou  simulações probabilísticas e 

determinísticas através do modelo EKOM, que produziu as curvas de contorno 

das manchas potenciais de óleo derramado no ambiente marinho, demonstrando 

a probabilidade da presença de óleo em cada ponto da área de estudo. 

 

Foram conduzidas simulações para determinar contornos de probabilidade da 

mancha atingir a área de estudo a partir de três classes de derrame, como 

definido na Resolução CONAMA nº 398/08: pequeno (8 m3), médio (200 m3) e 

pior caso (320.242 m3), derramados instantaneamente.  

 

Vale ressaltar que a Análise de Risco efetuada para este empreendimento 

concluiu que a probabilidade de ocorrência deste evento é muito remota. A partir 

dos resultados destas simulações probabilísticas foram realizadas simulações 
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determinísticas reproduzindo os cenários de pior caso onde há maior incidência 

de óleo na costa, para condições de verão e inverno. 

 

A análise de vulnerabilidade, detalhada no capítulo II.9, identificou que a área 

mais crítica, no caso do afundamento da unidade de produção FPSO P-58, é o 

litoral do estado do Rio de Janeiro entre os municípios de São Francisco de 

Itabapoana e Maricá. 

 

As faixas litorâneas com as maiores probabilidade (31 a 38%) de serem 

atingidas pelo óleo abrangem duas faixas do litoral, que correspondem aos 

municípios de São João da Barra/Campos dos Goytacazes/Quissamã e Armação 

dos Búzios/Cabo Frio/Arraial do Cabo. 

 

A modelagem de dispersão de óleo mostra que no pior caso seriam 

impactados diferentes ambientes costeiros como praias, costões rochosos, 

restingas, manguezais e estuários. Costões rochosos são encontrados em vários 

municípios da região a ser afetada. Alguns costões possuem uma sensibilidade 

significativa, pois apresentam elevada diversidade biológica como é o caso dos 

situados nos municípios de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo e os costões 

insulares. 

 

As ilhas costeiras também são importantes sítios de nidificação para a 

avifauna marinha. O Arquipélago de Sant´ana, localizado a leste de Macaé 

constitui local de desova de várias espécies de aves marinhas e é considerado de 

elevada sensibilidade ao óleo. 

 

As praias do norte fluminense entre os municípios de São Francisco de 

Itabapoana e Rio das Ostras apresentam predominantemente areia de 

granulometria média a grossa.  A praia de Barra do Furado no município de  

Quissamã é considerada de sensibilidade alta por ser área de desova de 

tartarugas.  De Cabo Frio a Saquarema a linha de costa é composta por praias de 

areia fina, condição que faz a remoção natural do óleo ser mais lenta. 
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Ambientes costeiros de pouca energia, como mangues, enseadas e locais de 

sedimentos com granulometria fina, absorvem os hidrocarbonetos do óleo, que 

podem ser liberados lentamente durante anos. 

 

No Norte Fluminense, nos municípios possivelmente afetados pelo óleo, 

encontram-se importantes manguezais. Os maiores ficam no Delta do rio Paraíba 

do Sul. Próxima à divisa dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João 

da Barra existe o manguezal da Lagoa do Açu e no município de Campos, o 

manguezal localizado na Ilha de Carapeba, ao lado do canal da Flecha. Há 

manguezais entre Arraial do Cabo e Saquarema, associados às lagoas de 

Araruama e Saquarema e no município de Niterói, associados ao Sistema 

Lagunas de Itaipu/Piratininga. O grau de sensibilidade destas regiões é máximo e 

a vulnerabilidade ambiental média/ alta. 

 

Na faixa costeira de maior probabilidade de toque do óleo há desde áreas 

degradadas à ecossistemas de extrema importância biológica como estuários e 

manguezais e Unidades de Conservação (UCs), importantes para a preservação 

de ecossistemas marinhos  e de restinga. 

 

No município de Campos dos Goytacazes são observadas áreas de 

conservação e de importância biológica, como as praias de desova de tartarugas 

e os manguezais ao longo do estuário do rio Paraíba do Sul. Na linha de costa 

entre os municípios de Quissamã e Macaé há o Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba (única área de preservação de ambiente de restinga de todo o território 

nacional, considerada Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade pelo 

Ministério do Meio Ambiente), e trechos de áreas bem preservadas incluindo 

manguezais. Em algumas praias também observa-se a pesca de camarão. Este 

trecho é considerado como de sensibilidade média a alta (trecho de UC, estuário 

e manguezal) e vulnerabilidade ambiental média. 

 

Os municípios de Macaé à Maricá têm no mar o seu grande potencial turístico 

com ecossistemas costeiros relativamente bem preservados. Em algumas 

localidades como Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, Araruama, Saquarema e 
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Maricá, o contingente de turistas chega a ser superior à população local no 

período de verão. Deste modo, a economia desses municípios torna-se bastante 

vulnerável no caso do óleo atingir sua costa. 

 

Essa faixa litorânea também apresenta duas importantes Unidades de 

Conservação: a Resex Marinha de Arraial do Cabo (importante para a 

manutenção dos recursos pesqueiros) e a APA de Massambaba, com suas 

preservadas restingas. Ambas as áreas são consideradas de sensibilidade e 

vulnerabilidade elevada. 

 

No Município de Maricá encontra-se a Área de Proteção Ambiental de Maricá, 

englobando uma área de 500 hectares, delimitada pelo mar, pela lagoa de Maricá 

e pelo canal de São Bento, além da Ilha Cardosa e da ponta do Fundão. Devido a 

presença das UCs, os ecossistemas preservados e as atividades de turismo e 

pesca praticadas na região este trecho é considerado de sensibilidade média a 

alta e vulnerabilidade ambiental alta. 

 

A atividade pesqueira é praticada em todos os municípios costeiros  

vulneráveis ao impacto do óleo. Destaca-se nesse cenário a modalidade de pesca 

artesanal e as comunidades pesqueiras dos municípios de São Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, Rio 

das Ostras, Búzios, Cabo Frio, Saquarema, Araruama e Maricá como vulneráveis, 

uma vez que atuam em toda a região atingida por um eventual derrame. A região 

de desembocadura do rio Paraíba do Sul é uma das mais importantes do estado 

do Rio de Janeiro em termos de produtividade pesqueira o que a torna área de 

sensibilidade e vulnerabilidade ambiental alta. 

 

As análises de sensibilidade e vulnerabilidade foram consolidadas nos Mapas 

de Sensibilidade e Vulnerabilidade Ambiental (Mapas II.5.4-1 a II.5.4-4), que 

procuram identificar os pontos críticos das Áreas de Influência Direta e Indireta do 

ambiente onde está localizado o empreendimento. 
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A maior parte, contudo, do óleo decorrente em cenários de pior caso, ficará 

disperso no ecossistema oceânico sobre a plataforma e parte do talude 

continental. Nestas regiões a sensibilidade do ambiente restringe-se ao 

ecossistema pelágico, em especial os primeiros extratos da coluna d’água onde 

predomina a Água Tropical quente, salina e oligotrófica. 

 

Ressalta-se, contudo, que este cenário de contaminação costeira ocorreria 

caso nenhuma ação de controle fosse tomada. É esperado, considerando as 

diversas ações de combate de derrame de óleo no mar já implementadas pela 

PETROBRAS, como os Planos de Emergência Individual e os Centros de Defesa 

Ambiental, que o óleo derramado seja contido e recuperado ainda na região 

oceânica. 

 

 

IV - TREINAMENTO DE PESSOAL E EXERCÍCIOS DE RESPOSTA 

 
Durante a atividade de produção é previsto a realização de treinamentos e 

exercícios de resposta. 

 

IV.1 - TREINAMENTO DE PESSOAL 
 

Este treinamento é destinado a todas as pessoas que compõem a Estrutura 

Organizacional de Resposta, sendo realizado antes do início da atividade de 

produção e também para todo novo integrante da EOR. 

 

Consiste na apresentação e discussão do conteúdo do PEI, abordando o 

planejamento das comunicações, ações de resposta, mobilização de recursos e 

realização de exercícios simulados. 

 

É o único treinamento aplicável aos Coordenadores de Comunicações, de 

Logística, de Relações com a Comunidade e Financeiro e ao Gestor Central, já 

que os conhecimentos técnicos necessários à execução de suas atribuições na 
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EOR são compatíveis com as funções que eles exercem na estrutura 

organizacional da PETROBRAS.  

 

Sempre que houver alteração nos procedimentos de resposta, decorrentes de 

reavaliação do PEI, os componentes da EOR envolvidos com os procedimentos 

modificados recebem novo treinamento. 

 

O pessoal diretamente envolvido nos procedimentos operacionais de 

resposta à emergência, especialmente o Coordenador de Operações no Mar, o 

Coordenador de Operações em Terra e os Líderes de Equipe, recebem 

treinamento específico. 

 

Recebem também o mesmo treinamento as pessoas que podem ser 

convocadas para apoio ao Plano ou para substituição dos titulares, em caso de 

impedimento dos titulares ou da longa duração da faina. 

 

A relação nominal das pessoas que receberam esse treinamento e que estão 

qualificadas para assumir as funções de Coordenador do Grupo de Operações no 

Mar, Coordenador do Grupo de Operações em Terra e Líder de Equipe, é 

apresentada no Anexo “II.9.3.3.1-2 - Pessoal treinado”. 

 

Nos Quadros IV.1-1 e IV.1-2 estão apresentados os conteúdos programáticos 

e as cargas horárias dos cursos ministrados para o treinamento das equipes que 

compõem a estrutura organizacional de resposta. 
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Quadro IV.1-1 - Conteúdo programático e carga horária dos cursos - PEI. 
 

TREINAMENTO NO PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI 

Objetivo 
Levar ao conhecimento dos participantes as responsabilidades e 
procedimentos a serem desencadeados imediatamente após um 
derramamento de óleo. 

Pré-requisito 
Membros da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR), Equipe de 
Primeiros Socorros, Equipe de Parada de Emergência, Equipe de Limpeza e 
Equipe de Comunicação.  

Carga Horária  2 h 

Periodicidade 
Uma única vez para os novos integrantes e para as equipes quando o Plano 
de Emergência Individual for revisado, incorporando melhorias em função do 
simulado ou ocorrência de derrame. 

Conteúdo Programático 
1- Procedimento de alerta; 
2- Procedimento de comunicação do incidente; 
3- Procedimentos operacionais de resposta: 
− Interrupção da descarga de óleo; 
− Contenção e recolhimento do óleo derramado; 
− Coleta e disposição dos resíduos gerados; 
− Mobilização/deslocamento de recursos; 
− Registro das ações de resposta.  
− Contenção do derramamento de óleo; 
− Proteção de áreas vulneráveis; 
− Monitoramento da mancha de óleo derramado; 
− Limpeza de áreas atingidas; 
− Dispersão mecânica e química; 
− Obtenção e atualização de informações relevantes; 
− Proteção da fauna; 
− Proteção das populações; 

4-   Acionamento da EOR 
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Quadro IV.1-2 - Conteúdo programático e carga horária dos cursos - Básico de Combate 

a Poluição. 
 

CURSO BÁSICO DE COMBATE A POLUIÇÃO 

Objetivo Capacitar Supervisores, Líderes de frente de combate e Fiscais de CDAs 

Pré-requisito Nenhum 

Carga Horária 24 h 

Periodicidade Uma única vez, quando da chegada de novos integrantes 

Conteúdo Programático 
- Pré-avaliação dos participantes; 
- A Importância do treinamento; 
- Lei de Crimes Ambientais, Lei 9605/98; 
- Lei de Prevenção à Poluição, Lei 9966/00; 
- Leis Internacionais; 
- Perigos no combate a poluição; 
- Sistemas de contenção: barreiras, diques, muretas, etc; 
- Componentes das barreiras e acessórios; 
- Uso de barreiras: cuidados e manutenção e reparos; 
- Técnicas de cerco com barreiras e configurações; 
- Ancoragem; 
- Tipos de barreiras: cilíndricas, permanentes, flexíveis, etc; 
- Condição do mar; 
- Prática: visualização e posicionamento de barreiras no pátio; 
- Filme Batalha pela Vida (Dead Ahead: the Exxon Valdez Disaster);  
- Filme sobre o acidente com o navio Exxon Valdez ; 
- Tabela de seleção de barreiras;  
- Contenção em terra, no mar e em rios; 
- Equipamentos de recolhimento skimmers; 
- Prática: bombas e recolhedores e visualização no pátio; 
- Tipos de recolhedores; 
- Tabela de seleção de escolha de recolhedores; 
- Bombas de sucção; 
- Uso em Oil Spill;  
- Influência das condições meteorológicas no combate;  
- Limpeza em terra técnicas;  
- Prioridades, Estágios da Limpeza Química e Bioremediação;  
- Dispersantes no combate à poluição;  
 

 
(continua) 
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Quadro IV.1-2 - Conteúdo programático e carga horária dos cursos - Básico de Combate a Poluição (conclusão). 
 

CURSO BÁSICO DE COMBATE A POLUIÇÃO 
- Resposta a um derramamento; 
- Absorventes; 
- Análise da operação; 
- Perigos do óleo;  
- Disposição final de resíduos;  
- Avaliação do derramamento;  
- Embarcações;  
- Plano de Contingência;  
- Briefing sobre treinamento prático no mar;  
- Exercício simulado no mar (Coordenação da Alpina Briggs); 
- Briefing sobre o simulado; 
- Pós Teste e avaliação; 
- Entrega dos Certificados e encerramento. 
 

 
 
IV.2 - EXERCÍCIOS DE RESPOSTA  

 

IV.2.1 - Tipos de simulados  
 

Há três níveis diferentes de exercícios simulados de resposta:  

 
Quadro IV.2.1-1 - Níveis de exercícios simulados  
 

Nível 1 Realizado trimestralmente, a bordo da Unidade Marítima, e é coordenado pelo Coordenador 
do Grupo de Operações da Unidade Marítima. 

Nível 2 Realizado semestralmente, é coordenado pelo Coordenador das Ações de Resposta. 

Nível 3 Realizado anualmente, aborda exercícios completos de resposta e é coordenado pelo 
Gestor Central. 

 
O Quadro a seguir apresenta as equipes envolvidas e o conteúdo dos 

exercícios simulados de resposta níveis 2 e 3:  
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Quadro IV.2.1-2 - Equipes envolvidas e o conteúdo dos exercícios simulados de resposta 

níveis1, 2 e 3.  
 
  

Plano de Emergência Individual  

Tipos de Exercícios Simulados  

  Equipes envolvidas  Conteúdo  

N
ÍV

E
L 

1 
- T

R
IM

E
S

TR
A

L 

Grupo de Operações da Unidade Marítima 

  

- Coordenador do Grupo de Operações da 
Unidade Marítima  

- Equipe de Primeiros Socorros 

- Equipe de Parada de Emergência 

- Equipe de Limpeza 

- Equipe de Comunicações 

▪ Procedimento de alerta; 

▪ Procedimento de comunicação do incidente; 

▪ Procedimentos operacionais de resposta: 

- Interrupção da descarga de óleo; 

- Contenção e recolhimento do óleo derramado; 

- Monitoramento da mancha de óleo 
derramado; 

- Coleta e disposição dos resíduos gerados; 

- Mobilização/deslocamento de recursos; 

- Registro das ações de resposta. 

N
ÍV

E
L 

2 
- S

E
M

E
S

TR
A

L 
 

Coordenação das Ações de Resposta  
  
- Coordenador das Ações de Resposta  
- Grupo de Operações no Mar  
- Grupo de Operações em Terra  

- Coordenação de Logística  

▪ Procedimento de comunicação do incidente;  

▪ Procedimentos operacionais de resposta:  

- Contenção do derramamento de óleo;  

- Proteção de áreas vulneráveis;  

- Monitoramento da mancha de óleo derramado;  

- Recolhimento do óleo derramado;  

- Dispersão mecânica e química;  

- Limpeza de áreas atingidas;  

- Coleta e disposição dos resíduos gerados;  

- Mobilização/deslocamento de recursos;  

- Obtenção e atualização de informações 
relevantes;  

- Registro das ações de resposta;  

- Proteção da fauna.  
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Quadro IV.2.1-2 - Equipes envolvidas e o conteúdo dos exercícios simulados de resposta níveis 1, 2 e 3. (conclusão) 

 
N

ÍV
E

L 
3 

- A
N

U
A

L 
 

EOR 
 
- Gestor Central 
- Coordenação das Ações de Resposta 
- Grupo de Operações no Mar 
- Grupo de Operações em Terra 
- Coordenação de Logística 
- Coordenação de Comunicações 
- Coordenação Financeira 
- Coordenação de Relações com a 

Comunidade 

▪ Procedimento de alerta;  

▪ Acionamento da EOR;  

▪ Procedimentos Operacionais de Resposta:  

- Comunicação do incidente;  

- Interrupção da descarga de óleo;  

- Contenção do derramamento de óleo;  

- Proteção de áreas vulneráveis;  

- Monitoramento da mancha de óleo 
derramado;  

- Recolhimento do óleo derramado;  

- Dispersão mecânica e química;  

- Limpeza de áreas atingidas;  

- Coleta e disposição dos resíduos gerados;  

- Mobilização/deslocamento de recursos;  

- Obtenção e atualização de informações 
relevantes;  

- Registro das ações de resposta;  

- Proteção das populações;  

- Proteção da fauna.  

Observação.: Os simulados nível 2 e nível 3 não envolvem, necessariamente, o Grupo de Operações da 

Unidade Marítima. 

 

Cabe ressaltar que o simulado Nível 1 é específico da Unidade Marítima, 

envolvendo apenas o exercício de combate a derrame de óleo a bordo da mesma. 

Já os simulados de Nível 2 e 3, que tratam de derrame de óleo no mar, envolvem 

recursos humanos e materiais externos à unidade marítima, sendo tais recursos 

comuns ao atendimento à todas as unidades marítimas da UO-ES.  
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IV.2.2 - Execução dos simulados 
 

A Figura abaixo apresenta as etapas de realização dos exercícios simulados 

de resposta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.2.2-1 - Planejamento do simulado 

 
 
IV.2.2.1 - Planejamento do simulado 
 

O coordenador do simulado deve reunir as equipes, planejar e discutir a 

execução dos procedimentos operacionais de resposta, considerando os cenários 

acidentais previstos e atentando para os impactos ambientais e acidentes 

pessoais que possam ser causados pelo próprio exercício. O plano do simulado 

deve conter no mínimo as seguintes informações: 

 
- Local, cenário acidental, ações das equipes, tempo previsto para chegada 

das equipes ao local e para controle total da emergência; 

INÍCIO 

PLANEJAMENTO 

REALIZAÇÃO 

FIM 

REGISTRO: 
 
ATA DE REUNIÃO DE 
PLANEJAMENTO 

REGISTRO: 
 
LISTA DE PRESENÇA  

AVALIAÇÃO 
REGISTRO: 
 
RELATÓRIO DO SIMULADO 
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- Considerações sobre os riscos gerados pelo próprio simulado e o destino 
dos resíduos gerados durante a realização dos mesmos. 

 
O planejamento deve ser divulgado pelo coordenador do simulado a todos os 

participantes. 

Deve-se escolher um cenário acidental diferente a cada simulado, até 

completar o ciclo. 

O registro desta etapa é a ata da reunião de planejamento, conforme Anexo 

“II.3.5-2 - Relatório de exercícios simulados”. 

 

 

IV.2.2.2 - Realização do simulado 
 

A realização dos exercícios simulados de resposta deve ocorrer de acordo 

com o planejamento feito e conforme os Procedimentos Operacionais de 

Resposta previstos no PEI. Após a realização do simulado, tratar os eventuais 

resíduos gerados, conforme orientações do MGR - Manual de Gerenciamento de 

Resíduos. O registro desta etapa é a lista de presença assinada pelos 

participantes e o relatório do simulado, conforme Anexo “II.9.3.5-2 - Relatório de 

exercícios simulados”. 

 

 
IV.2.2.3 - Avaliação do simulado 

 

A avaliação do simulado é feita em reunião de análise crítica com todos os 

líderes de equipe envolvidos, cujo objetivo é avaliar: 

 
- A eficácia das ações planejadas e executadas durante a simulação, 

organização e tempo das ações de resposta; 
- A eficácia dos recursos materiais e humanos envolvidos; 
- A integração das equipes; 
- O uso do sistema de comunicações; 
- A disponibilidade dos equipamentos de resposta. 
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O registro desta etapa é a avaliação feita, conforme Anexo “II.9.3.5-2 - 

Relatório de exercícios simulados”. 

 

V - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

EMERGÊNCIA INDIVIDUAL 

 
O Responsável Técnico pela execução deste Plano é o Gestor Central do 

Plano. 
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I - MODELAGEM DA DISPERSÃO DE ÓLEO 

 

Foram realizados estudos de modelagem matemática de dispersão de óleo 

pela empresa EKMAN, aspecto esse relacionado apenas com a hipótese de 

ocorrência de acidentes durante as atividades de operação do FPSO P-58. 

 

Para elaboração deste estudo foi realizada a modelagem hidrodinâmica de 

parte do oceano Atlântico Sul (~ 12º S à 40º S) utilizando o modelo ROMS, 

implementado com uma resolução espacial horizontal de aproximadamente 5 km 

e saídas gravadas a cada 6 horas. Além disso, foram tratados os resultados de 

vento da Reanálise 2 do NCEP, com resolução espacial de cerca de 1,8º para a 

região de interesse. A partir da análise da inversão de sentido da componente 

meridional (v) do vento estimou-se que 3.000 simulações seriam necessárias para 

a correta representação dos mapas de probabilidade. 

 

Tendo os resultados do ROMS e da Reanálise 2 do NCEP como forçantes, 

foram conduzidas simulações probabilísticas e determinísticas do transporte e da 

dispersão de óleo para o ponto de risco FPSO P-58, no Bloco BC-60, norte da 

Bacia de Campos, na área conhecida como Parque das Baleias. 

 

Para as simulações foram considerados 2 (dois) diferentes tipos de óleo e 

condições sazonais de verão e inverno. A partir da análise dos mapas de tempo 

mínimo de chegada de óleo foram escolhidas as trajetórias críticas, aquelas em 

que o óleo atinge a costa mais rapidamente. Estas trajetórias foram simuladas 

também em modo determinístico, para possibilitar a avaliação do comportamento 

da mancha de óleo ao longo do tempo. Também foram realizadas simulações 

determinísticas considerando condições meteo-oceanográficas freqüentes de 

verão e inverno. 

 

Uma síntese dos resultados dessas modelagens foi apresentada no Cap. 

II.6.1.2 do EIA, sendo que o estudo completo é apresentado no Anexo II.6.1.2 
(Modelagem da Dispersão de Óleo) do EIA. 
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Os principais resultados obtidos após os estudos de modelagem feitos com 

base em análises probabilísticas permitiu identificar que a deriva do óleo foi 

preferencialmente para sudoeste dos locais de vazamento. O Quadro I-1 resume 

os principais resultados obtidos nas simulações probabilísticas do FPSO P-58. 

 

 
Quadro I-1 - Resumo dos resultados extremos obtidos nas simulações probabilísticas 

no FPSO P-58. 
 Verão Inverno 

Probabilidade 22 % 38 % 

Município Campos dos Goytacazes (RJ) Campos dos Goytacazes(RJ) 

Tempo Mínimo 71 h 72 h 

Município Guarapari (ES) Anchieta (ES) 

Volume Máximo 52.876 m3/km 61.541 m3/km 

Município São João da Barra (RJ) Carapebus (RJ) 

Limite Norte Vitória (ES) Vitória (ES) 

Limite Sul Ilhabela (SP) São Sebastião (SP) 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir está apresentado o fluxograma de comunicações da Unidade 

Marítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TELEFONE DE EMERGÊNCIA FAX  
 CORREIO ELETRÔNICO VHF MARÍTIMO  
 TRANSCEPTOR PORTÁTIL TELEFONE  
 SINAL DIGITAL DE DADOS INTERCOM  
 VHF AERONÁUTICO RAMAL EMERGÊNCIA  

 
Figura I-1 - Fluxograma de comunicações. 

 

ALERTA DA 
UNIDADE 
MARÍTIMA 

 

ALERTA DE OUTRA
UNIDADE 
MARÍTIMA 

 
 

SALA  
DE  

RÁDIO 

 
GERENTE DA 

UNIDADE MARÍTIMA 
ou 

FISCAL DA 
PETROBRAS 

 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

A EMERGÊNCIAS 

TRIPULAÇÃO 

 

ALERTA DE 
 

EMBARCAÇÃO 

 

ALERTA DE 
 

AERONAVE 

 

ALERTA POR 
 

INSTRUMENTOS 

SALA DE 
CONTROLE 

CAPITANIA DOS PORTOS
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir está apresentado o formulário de comunicação de incidente de 

poluição por óleo. 

 
Quadro I-1 - Formulário de comunicação de incidente de poluição por óleo. 
 
I - Identificação da instalação que originou o incidente: 
Nome da instalação: 
Bloco/Campo: Nº da concessão ANP: 

  Sem condições de informar 
II - Data e hora da primeira observação: 
Hora: Dia/mês/ano: 
III - Data e hora estimadas do incidente: 
Hora: Dia/mês/ano: 
IV - Localização geográfica do incidente: 
Latitude: Longitude: 
V - Óleo derramado: 
Tipo de óleo: Volume estimado: 
VI - Descrição e causa provável do incidente: 
 
 
 
 
 

  Sem condições de informar 
VII - Situação atual da descarga do óleo: 

 Paralisada   Não foi paralisada   Sem condições de informar 
VIII - Ações iniciais que foram tomadas: 

 Acionado Plano de Emergência Individual 
 Outras providências 
 Sem evidência de ação ou providência até o momento. 

IX - Data e hora da comunicação: 
Hora: Dia/mês/ano: 
X - Identificação do comunicante: 
Nome completo: 
Cargo/função na instalação: 
XI - Informações sobre corrente e vento: 
Corrente Sentido: Velocidade: 

 Sem condições de informar 
Vento Sentido: Velocidade: 
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I - INTRODUÇÃO 
 

A seguir estão apresentados os telefones dos órgãos públicos, prefeituras 

municipais, entidades civis que poderão ser acionados em casos de incidentes de 

poluição por óleo. 

A seguir estão apresentados os telefones dos órgãos públicos, prefeituras 

municipais, entidades civis que poderão ser acionados em casos de incidentes de 

poluição por óleo. 

 
Quadro I-1 - Telefones úteis (órgãos públicos). 

LOCAL/INSTITUIÇÃO TELEFONE FAX 

Agência Nacional de Petróleo - ANP 
(21) 2112-8100 

0800-97-00267 
(21) 2112-8619 

Capitania dos Portos do Espírito Santo 
(27) 2124-6524 

(27) 2124-6526 

(27) 2124-6540 

(27) 3231-2618 

Centro de Defesa Ambiental – CDA-BC (Macaé) 

Telefone de Acionamento 
(22) 2773-6411 - 

Centro de Defesa Ambiental – CDA-ES (Vitória) 

Telefone de Acionamento 
(22) 2773-6411 - 

Central de Atendimento a Emergências da UN-ES 
Interno: 8800 

Externo:  
0800-039-5005 

Interno: 8800 
Externo:  

0800-039-5005 

Corpo de Bombeiros 
(27) 193 

(27) 3137-4434 
(27) 3137-4433 

(27) 3137-4423 

CPVV - Vila Velha (27) 3399-4100  (27) 3399-4101  

CVRD - Vitória (27) 3333-5000 - 

Defesa Civil 
(27) 199 

(27) 3137-4442 
(27) 3137-4441 

Governo do Estado do Espírito Santo (27) 3321-3600  (27) 3321-3613  

Instituto Estadual do Meio Ambiente - IEMA 
(27) 3136-3443 
(27) 3136-3448 
(27) 9979-1709 

(27) 3089-1054 

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

(27) 3089-1072 

(27) 8821-0183 
(27) 3089-1054 

Coord. Geral de Petróleo e Gás – IBAMA/CGPEG - RJ - (21) 30774265 

Coordenação Geral de Emergência Ambiental do IBAMA 
(CGEAM) 0800-61-80-80 (61) 3307-3382

Policia Civil (27) 147 
(27) 3137-9090 - 
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LOCAL/INSTITUIÇÃO TELEFONE FAX 

Polícia Militar (27) 190 
(27) 3334-9210 (27) 3334-9197 

 

Quadro I-2 - Telefones úteis (Prefeituras Municipais). 

LOCAL/INSTITUIÇÃO TELEFONE FAX 

Prefeitura de Anchieta (28) 3536-1785 (28) 3536-3221 

Prefeitura de Araruama (22) 2665-2121 (22) 2665-1654 

Prefeitura de Arraial do Cabo (22) 2622-1650 R-205 

Prefeitura de Búzios 

(22) 2633-6000 

(22) 2623-6573 

(22) 2653-1143 

(22) 2653-6031 

(22) 2653-2951 

(22) 2623-0996 

R-225 

Prefeitura de Cabo Frio (22) 2645-5541 (22) 2647-2130 

Prefeitura de Campos (22) 2722-0427  (22) 2733-0206  

Prefeitura de Carapebus (22) 2768.9500 (22) 2768.9505 

Prefeitura de Casemiro de Abreu (22) 2778-9800  (22) 2778-9800  

Prefeitura de Guarapari (27) 3361-8200 - 

Prefeitura de Itapemirim (28) 3227-3077  - 

Prefeitura de Macaé (22) 2791-9008 (22) 2762.9653 

Prefeitura de Marataízes (28) 3532-3636  - 

Prefeitura de Maricá (22) 2637-2052 (22) 2637.4300 

Prefeitura de Piúma (28) 3520-1611 - 

Prefeitura de Presidente Kennedy (28) 3535-1520 - 

Prefeitura de Quissamã (22) 2768-9300 (22) 2768.1130 

Prefeitura de Rio das Ostras (22) 2764-4848 (22) 2771-2797 

Prefeitura de Saquarema (22) 2651-2254 (22) 2651-1985 

Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (22) 2789-1717 

(22) 2789.1681  

(22) 2789.1657 

(22) 2789-1717 

Prefeitura de São João da Barra (22) 2741-7878 (22) 2741.1689 

Prefeitura de São Pedro D’aldeia (22) 2621-1559 (22) 2621.7371 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha (27) 3139-9000 - 

Secretaria do Meio Ambiente de Vila Velha (27) 3185-5500  
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Quadro I-3 - Telefones úteis (Entidades civis). 

LOCAL/INSTITUIÇÃO TELEFONE FAX 

Associação de Pesca de Ponta da Fruta 
(27) 3229-6642 

(Sr. Clesio Coutinho) 
 

Associação de Pescadores de Praia do Canto (27) 3235-7348  

Associação de Pescadores de Praia de Itapoã - Vila 
Velha 

(27) 3349-1493 

(Sr. José Correia) 
 

Associação de Pescadores de Praia do Ribeiro - Vila 
Velha (27) 3229-9076  

Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo (Instituto de 
Pesca) 

(22) 2622-3059 

(22) 2622-6388 
- 

Colônia de Pescadores de Cabo Frio (22) 2647-6779 - 

Colônia de Pesca de Itaipava - Z-10 - Dom Pedro I (28) 3529-2951  

Colônia de Pescadores de Macaé (22) 2772-1700 - 

Colônia de Pescadores de Marataízes - Z-8 - Nossa 
Senhora dos Navegantes (28) 3532-1282  

Colônia de Pesca Z-9 - Piúma (28) 3520-5237  

Colônia de Pescadores de São Pedro D’aldeia (22) 2620-3294 - 

Colônia de Pescadores de Rio das Ostras (22) 2760.0428 - 

Colônia de Pescadores de Vila Velha (27) 3229-0647 - 

Colônia de Pescadores Z-5 Maria Ortiz – Praia De Suá (27) 3235-7348 - 

Colônia de Pescadores Z-6 Caboclo Bernardo (27) 3371-5696 - 

Colônia de Pescadores Z-7 (27) 3296-9184 - 

Federação dos Pescadores do Estado do Espírito Santo (27) 3329-0647 - 

PORTOCEL 
(27) 3270-4420 

(27) 3270-4419 
- 

Projeto Tamar - Linhares (27) 9984-1097 - 

Projeto Tamar - Vitória 
(27) 3222-1417 

(27) 3222-4775 
- 

Reserva Biologia Comboios - Linhares (27) 9984-3788 - 

Reserva de Biologia Marinha - Aracruz (27) 3250-6057 - 

Sindamares - Vitória (27) 3322-0712 - 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir está apresentado o modelo de nota para comunicação à imprensa 

que deverá ser utilizado em caso de incidente. 

 

 
 

Figura I-1 - Modelo de nota à imprensa. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

A seguir está apresentado o formulário para registro das ações de resposta e 

comunicações. 

 
Quadro I-1 - Formulário para registro das ações de resposta e comunicações 

GRUPO DE OPERAÇÕES AUTOR DO REGISTRO 

  

INCIDENTE:  

 

 

 

LOCAL: 

DATA HORA REGISTRO 
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I - INTRODUÇÃO 
 

A seguir está apresentada a lista do pessoal treinado pertencente ao corpo 

técnico da Petrobras e Alpina Briggs que irão compor as equipes da EOR em 

casos de incidentes de poluição por óleo.  

 

Quadro I-1- Pessoal treinado que poderão compor as equipes da EOR (corpo técnico da 

Petrobras). 

TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS GERAIS DE EMERGÊNCIA PARA 
INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO - ES (GESTÃO DE EMERGÊNCIA) 

Local: Treinamento no local de trabalho 
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Petrobras  

Função Nome das Pessoas Treinadas 

Gestor Central 
Luiz Robério Silva Ramos 

José Luz de Almeida 

Coordenação de Ações de Resposta e 

Coordenador de Logística 

Raimundo José dos Anjos Costa 

Renato Gonçalves Amorim 

Rodrigo Zapelini Possobon 

Bruno Duarte Azevedo 

Sávio de Carvalho Souza 

Patricia Bastos Kammradt 

Mauro Licurgo Cortes 

Coordenador de Comunicações 
Victor Levino Hirakuri 

Rozana Aparecida Barbosa 

Coordenador de Grupo de Operações no Mar e 

Coordenador de Grupo de Operações em Terra 

Alexandre Lima dos Santos Lima 

André Furtado de Oliveira 

Antonio Carlos Mello de Castro 

Bruno Pontes Braga 

Guilherme Peçanha dos Santos 

José Antônio Pacheco Vilarinho 

Josemá Oliveira de Barros 

Jose Paulo Baptista Honorio dos Santos 

Manoel Osório Lima 

Marco Antônio Jardim Guerra 

Ricardo Francisco de Mello Filho 
Ulicimar Jesus de Souza 
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TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS GERAIS DE EMERGÊNCIA PARA 
INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO - ES (GESTÃO DE EMERGÊNCIA) 

Local: Treinamento no local de trabalho 
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Petrobras  

Função Nome das Pessoas Treinadas 

Coordenador Financeiro 
Ricardo Botti 
Maria da Penha Brunoro Thome 

Coordenador de Relações com a Comunidade 
Juliane Aguilar da Silva  

Alan Carlos Volpato 

 
Quadro I-2 - Pessoal treinado do corpo técnico da Petrobras na UN-ES. Treinamento em 

Combate Derrame de Óleo e Combate a Poluição. 

TREINAMENTO COMBATE DERRAME DE ÓLEO E COMBATE A POLUIÇÃO 

Nome Lotação Função 

Angelo Tezolin E&P-SERV/US-TA Supervisor 

Arthur Wolf Oberg ATP-NC/OP-FAL Supervisor 

Benedito de Assis Deodoro ATP-NC/SMS Técnico de Segurança  

Cesar Augusto Fernandes Lima ATP-GLF/ISUP Gerente  

Claudio Antonio Leal SMS Geólogo  

Edmar Manoel Francisco SOP/SG Auxiliar de Segurança Interna 

Edivaldo Barbosa de Gusmão UN-ES/ATEX Engo de Segurança Industrial 

Édson Vander Alves Pereira SOP/SG Auxiliar de Segurança Interna 

Eduardo da Conceição Silva ATP-NC/OMI Mecânico Especializado 

Enio Rocio Júnior SOP/SG Auxiliar de Segurança Interna 

Eros Braga de Albergaria SMS Engo  Agrônomo  

Francisco J. Vieira Dantas ATP-NC/SMS Engenheiro 

Glauco Fernando Fontanelli PG/SGO Geólogo 

Guaraci Poltronieri Pereira ATP-NC/OP-N Supervisor 

Jones Caulyt Santos ATP-NC/OP-N Supervisor 

Jorge Toscano de Moraes ATP-NC/IP Técnico de Operação 

José Antonio Batista Sueiro APMG-ES/OP-PC-PER Gerente de Plataforma 

José Luiz Fantin APMG-ES/MI Técnico de Manutenção 
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TREINAMENTO COMBATE DERRAME DE ÓLEO E COMBATE A POLUIÇÃO 

Nome Lotação Função 

José Ricardo de Oliveira e Silva APMG-ES/OP-PC-PER Gerente de Plataforma 

José Tsuneo Murata Eguchi ATEX/SMS Geofísico 

Julio Cesar Matias Cardoso ATP-NC/OMI Técnico de Manutenção  

Julio Flavio Soares ATP-NC/SMS Técnico de Segurança 

Luiz Carlos Fiorim dos Reis ATP-NC/OP-FAL Supervisor 

Leandro Kabke Wally ATP-NC/SMS Engo de Meio Ambiente  

Manoel F. Peluzzo Nunes ATP-NC/SMS Engo  Agrônomo 

Oswaldo Caran Oliveira ATP-NC/OP-N Supervisor 

Pedro Antonio Rodrigues Firmes ATP-NC/SMS Técnico de Segurança 

Samuel Florencio da Silva ATP-NC/OP-FAL Supervisor 

Tarcísio José Bride SOP/TSG Supervisor 

Paulo Roberto de Azevedo ATP-JUB/CHT/SMS Engo  Agrônomo  

Ivanildo Zanotti ATP-JUB/CHT/PO-P-34 Engo de Petróleo 

Marcos Jorge de Araújo SOP/SG Analista de Sistema 

Moisés Recla ATP-NC/OMI Supervisor 

 
 
Quadro I-3 – Pessoal treinado do corpo técnico da Petrobras. Treinamento em Combate à 

Derrame de Óleo. 

TREINAMENTO EM COMBATE À DERRAME DE ÓLEO 
Local: CLEAN CARIBBEAN & AMERICAS (CCA) – EUA, Agosto, 2001. 
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da CCA.  

Nome Função Correio 
Eletrônico Telefone 

Josemá Oliveira de Barros Técnico de Segurança PADB (27) 3235.4160 
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Quadro I-4 – Pessoal treinado do corpo técnico da Petrobras.  Treinamento em Combate 

à Derrame de Óleo – On Scene Commander. 

TREINAMENTO EM COMBATE À DERRAME DE ÓLEO – On Scene Commander 

(antigo IMO-III) 
Local: ALPINA BRIGGS – Rio de Janeiro, 2002.  
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Alpina Briggs.  

Nome Função Correio 
Eletrônico Telefone 

Josemá Oliveira de Barros Técnico de Segurança PADB (27) 3235.4160 

 
 
 
 

Quadro I-5 – Pessoal treinado do corpo técnico da Petrobras.  Treinamento em Combate à 

Derrame de Óleo – On Scene Commander. 
 

TREINAMENTO EM COMBATE À DERRAME DE ÓLEO – On Scene Commander 

(antigo IMO-III) 
Local: ALPINA BRIGGS – Rio de Janeiro, 2004.  
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Alpina Briggs.  

Nome Função Lotação 

Cézar Augusto Pereira Técnico de Segurança  UN-ES/APMG-ES/OP-LP-LS 

Daniel Augusto Harres Engenheiro de Segurança UN-ES/APMG/ OP-PC-PER 

Guilherme Peçanha dos Santos Técnico de Segurança  E&P-SERV/US-AP/CPRA 

Josemá Oliveira de Barros Técnico de Segurança  E&P-SERV/US-AP/CPRA 

Sebastião Pedro Marcondes Técnico de Segurança UN-ES/ATP-NC/SEG 
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Quadro I-6 – Pessoal treinado do corpo técnico da Petrobras. Curso Básico de Combate à 

Poluição – IMO-I. 

CURSO BÁSICO DE COMBATE À POLUIÇÃO – First Responder (Antigo IMO-I) 
Local: Instalações da Petrobras. 
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Alpina Briggs. 

Nome Função Correio 
Eletrônico  Tel. de Contato 

Adelailson Coradini Operador de Produção  KUCP (27) 3771.4476 

Afranísio de Araújo Belo Júnior 1º Oficial de Náutica FPHT (27) 3235.2204 

Alonso Sala Alves Inspetor de Segurança 
Interna KU7B (27) 3761.4270 

Angela Maria Moraes Auxiliar Administrativo DCJV (27) 3235.5043 

Antonio Cleber dos Reis Técnico de Manutenção FMOE (27) 3235.5038 

Antonio Marcio da Silva Oliveira Técnico de Segurança  AM71 (27) 3771.4465 

Arthur Wolf Oberg Técnico de Operação KUCE (27) 3264.4554 

Aristóteles Carmo De Oliveira Técnico de Segurança  QADJ (27) 3235.0238 

Claudio Lúcio Machado Inspetor de Segurança 
Interna KU7E (27) 3235.4801 

Deuzimar Firmino de Melo Barros Operador  TGX7 (27)3761.4840 

Edgard Rangel Pessanha Técnico de Segurança  PM4K (27) 3235.2216 

Edmar Emanoel Francisco Auxiliar Segurança Interna KU7G (27) 3235.4801 

Eduardo da Conceição Silva Mecânico KUA4 (27) 3264.4284 

Enio Rocio Junior Segurança Interno KU7I (27) 3235.4801 

Eros Braga de Albergaria Engo Agrônomo KU92 (27) 3235.4533 

Fábio André de Oliveira Balbi 1º Oficial de Náutica AMTU (27) 2761.4642 

Felipe Lyra de Oliveira Operador  FLDO (27)3761.4455 

Fernando Lemos Técnico de Segurança UMHW (27) 3235.2060 

Gerles Roque Pianca Operador  FU18 (27)3761.4840 

Geverson Rubian Ramos Técnico de Segurança do 
Trabalho GRR9 (27)3761.4071 

Gilmar Brito Fagundes Operador  FU10 (27)3761.4840 

Guilherme Porta Cattini Engo de Meio Ambiente  CSQZ (27) 3235.4538 

Gregório Colodetti Gomes Ferreira Técnico de Segurança  GCGF (27) 3235.5035 

Heleno Tardy  Técnico de Manutenção KU0F (27) 3264.4043 

Heriberto Lanna Sette Operador  FP7N (27) 3235.4715 

Izael Gasparini Inspetor de Segurança 
I t

KU7L (27) 3264.4270 
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CURSO BÁSICO DE COMBATE À POLUIÇÃO – First Responder (Antigo IMO-I) 
Local: Instalações da Petrobras. 
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Alpina Briggs. 

Nome Função Correio 
Eletrônico  Tel. de Contato 

Jan Carlos Alves Muck Engo de Segurança  CMJM (27) 3235.4933 

Joanilson de Assumpção Técnico de Segurança  JA02 (27) 3235.4187 

José Carlos Cândido Santana Técnico de Segurança  KUGU (27) 3264.4067 

José Fernando Manhães dos Santos Assistente Técnico de 
Manutencao KUBK (27) 3264.4235 

José Luiz Fantim Técnico de Manutenção  KU0E (27) 3264.4248 

José Paulo Ferreira Técnico de Manutenção  JPF1 (27) 3264.4248 

José Ricardo de Oliveira E Silva Engo de Meio Ambiente 
Pleno 

FU28 (27) 3235.4911 

José Roberto de Oliveira Técnico de Operação SU23 (27) 3264.4840 

Levani de Melo Rocha Inspetor de Segurança 
I t

DNV4 (27) 3235.4839 

Luecio Cunha Filho Operador  RU06 (27) 3264.4554 

Lysandro Sandoval Capitão de Longo Curso FPWF (27) 3235.4521 

Marcos Jorge de Araújo Analista de Sistemas QMVN (27) 3235.5044 

Nedson Raimundo da Silva Filho Operador  KUEV (27) 3264.4349 

Paulino Pinto Inspetor de Segurança 
I t

KU7W (27)3264.4270 

Paulo Roberto Gonçalves de Souza Enfermeiro Pleno KU38 (27) 3235.4689 

Samuel Inacio da Silva Medico Pleno KUG0 (27) 3235.4520 

Sebastião Pedro Marcondes Técnico de Segurança SPM1 (27) 3771.4470 

Siloé Angelo da Silva Junior Engo de Segurança  KUGS (27) 3235.4517 

Silvio Daniel Itaborai Pereira Engo de Equipamentos  TG04 (27) 3235.5019 

Welington Diniz Dantas Assistente Técnico de Mov. e 
Transp. EDC6 (27)3235.5056 

 
 
 

Todas as pessoas que participaram de treinamento IMO-I, estão aptas a 

comandar as Equipes de Operações em Terra.  
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Quadro I-7 – Pessoal treinado do corpo técnico da Petrobras. Curso Básico de Combate à 

Poluição – IMO-II. 
 

CURSO BÁSICO DE COMBATE À POLUIÇÃO – First Responder (Antigo IMO II) 
Local: Instalações da Petrobras. 
Instrutores: Pertencentes ao corpo técnico da Alpina Briggs. 

Nome Função Correio 
Eletrônico  Tel. de Contato

Antonio Cleber dos Reis Técnico de Manutenção FMOE (27) 3235.5038 

Arthur Wolf Oberg Técnico de Operação KUCE (27) 3264.4554 

Cézar Augusto Pereira Técnico de Segurança  KU93 (27) 3264.4424 

Claudio Lúcio Machado Inspetor de Segurança 
Interna KU7E (27) 3235.4801 

Daniel Augusto Harres Engo de Segurança CMDH (27) 3235.5518 

Edmar Emanoel Francisco Auxiliar de Segurança 
Interna KU7G (27) 3235.4801 

Eduardo da Conceição Silva Mecânico KUA4 (27) 3264.4284 

Enio Rocio Junior Segurança Interna KU7I (27) 3235.4801 

Heleno Tardy Técnico de Manutenção KU0F (27) 3264.4043 

Izael Gasparini Inspetor de Segurança 
Interna KU7L (27) 3264.4270 

José Luiz Fantim Técnico de Manutenção  KU0E (27) 3264.4270 

José Luiz Octaviano da Costa Inspetor de Segurança 
Interna 

KU7Q (27) 3264.4270 

Josema Oliveira de Barros Técnico de Segurança 
Interna 

PADB (27) 3235.4160 

Luecio Cunha Filho Operador  RU06 (27) 3264.4554 

Luiz Alberto Barbosa de Oliveira Inspetor de Segurança 
Interna 

KU7S (27) 3264.4270 

Marcos Jorge de Araújo Analista de Sistemas  QMVN (27) 3235.5044 

 
Todas as pessoas que participaram de treinamento IMO-II ou 

correspondente, estão aptas a assumir as Equipes de Operação no Mar ou 

Equipes de Operação em Terra. 
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Quadro I-8 – Tripulantes da Embarcação dedicada Astro Enchova que irão compor as 

equipes da EOR em casos de incidentes de poluição por óleo (Equipes de 
Operação no Mar). 

Turma 1 

Nome Função / Categoria 

Waldemar da Costa Borba Junior Comandante / CCB 

Edilson José Mendes Teixeira Imediato / IMT 

Gerson Nunes Lamas  Mestre de Cabotagem / IMCB 

Lisias Novaes Barbosa Marinheiro de convés / MNC 

José Ribamar Oliveira Marinheiro de convés / MNC 

Jorge Soares dos Santos Marinheiro de convés / MNC 

Renato Silva do Amaral Moço de convés / MOC 

Stelio Mendonça Silva Chefe de máquinas / CHEMAQ 

Romildo Alves da Silva Sub-Chefe de máquinas / SCFM 

Franscisco Vicente Silva Condutor de Máquinas / CDM 

Gerson Berto da Silva Marinheiro de máquinas / MNM 

Julio Cesar da Silveira Barbosa Cozinheiro / CZA 

Dino Fernandes dos Santos Dias Taifeiro / TAA 

Turma 2 

Nome Função / Categoria 

Carlos Henrique Dias de Araújo Comandante / CMT 

César Romero Burgos Imediato / IMT 

Faustino Ferreira Bittencourt Imediato / IMT 

Lande Maro do Nascimento Marinheiro de convés / MNC 

Francisco das Chagas Zeferino de Oliveira Marinheiro de convés / MNC 

Pedro Lopes dos Santos Marinheiro de convés / MNC 

João Lopes dos Santos Moço de convés / MOC 

Wilson de Santana Gomes Chefe de máquinas / CFM 

Claudomiro Nascimento Silva Sub-Chefe de máquinas / SCFM 

Luiz Gonzaga dos Gonzaga Condutor de Máquinas / CDM 

Bráulio Martins de Andrade Marinheiro de máquinas / MNM 

Sabino de Jesus Cozinheiro / CZA 

Geovane Fernandes Morais Taifeiro / TAA 
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Quadro I-9 - Tripulantes da Embarcação dedicada Astro Guaricema que irão compor as 
equipes da EOR em casos de incidentes de poluição por óleo (Equipes de 
Operação no Mar). 

Turma 1 

Nome Função / Categoria 

Marcelo da Silva Rego Comandante / CMT 

César Romero Burgos Imediato / IMT 

João Batista Leite Mestre de Cabotagem / MCB 

José Alves de Souza Marinheiro de convés / MNC 

Edivando Alves de Souza  Marinheiro de convés / MNC 

Kledson Nixon H. de Freitas Moço de convés / MOC 

Luiz Fernando de O. Azevedo Mestre de cabotagem / MAC 

Antônio Maia da Silva Chefe de Máquinas / CHEMAQ 

Sérgio Henrique Campos da Silva  Sub-Chefe de Máquinas / SUBCHEMAQ 

Nilton B. Scofield Condutor de Máquinas / CDM 

Oziel Lima Soares Marinheiro de máquinas / MNM 

Manoel Messias Dias da Cruz Cozinheiro / CZA 

Antonio Henrique da Silva Taifeiro / TAA 

Turma 2 

Nome Função / Categoria 

José Luís Salgado Alves Corrêa Comandante / CMT 

Adeilton Antonio de Lima  Imediato / IMT 

Mario Silva Mestre de Cabotagem / MCB 

Adelson Pantoja dos Santos Marinheiro de convés / MNC 

Nilson Nogueira Chagas Marinheiro de convés / MNC 

José Alves de Lima Junior Moço de convés / MOC 

Sergio Ricardo Rebello Junior Moço de convés / MOC 

Flavio Sader de Paiva Gama Chefe de Máquinas / CHEMAQ 

José Ribamar de Andrade Sub-Chefe de Máquinas / SUBCHEMAQ 

Luiz Francisco Gomes Condutor de Máquinas / CDM 

Joaquim Plácido de Macedo Marinheiro de máquinas / MNM 

Jario Cassimiro da Costa Cozinheiro / COZ 

Fabiano Perrut Gomes Taifeiro / TAA 
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Quadro I-10 – Tripulantes da Embarcação DSND Marabá (Embarcação Não Dedicada) 
que irão compor as equipes da EOR em casos de incidentes de poluição 
por óleo (Equipes de Operação no Mar). 

Turma 1 

Nome Função / Categoria 

José Tadeu M. da Fonseca  Imediato / ON 

Andrea de F. da Paz Pereira Mestre de Cabotagem / MCB 

William Gomes Batalha Marinheiro de convés / MNC  

Flavio Jorge Lins Marinheiro de convés / MNC 

Luis José da Silva Marinheiro de convés / MNC 

Roberto Gustavo R. dos S.S. Santiago Moço de convés / MOC 

Paulo Marcio P. dos Santos Chefe de máquinas / OM 

Carlos José da Cruz Cardoso Sub-chefe de máquinas / CDM 

Jair Serafim Alves Marinheiro de máquinas / MNM 

Mario Lucio de A. Silva Junior Marinheiro de máquina / MAM 

Luis Carlos Marques da Silva Cozinheiro / CZA  

Filipe Felix de Almeida Taifeiro / TAA 

Turma 2 

Nome Função / Categoria 

Marquitan C. Albiquerque Comandante / ON 

Manoel Messias dos Santos Mestre de Cabotagem / MCB 

Carlos J. Rodrigues da Cruz Marinheiro de convés / MNC 

Carlos Antonio Costa Junior  Marinheiro de convés / MNC 

Adenilton de Oliveira Lopes Moço de convés / MOC 

Michel Souza da Silva Moço de convés / MOC 

José Lamonier D. D. Prata Chefe de máquinas / OM 

Rubens Antônio de Moura Sub-chefe de máquinas / CDM 

Carlos Alberto Camara Reis Marinheiro de máquinas / MNM 

Sergio de Moura Gonçalves Cozinheiro / CZA 

Roberto Matos dos Santos Taifeiro / TAA 
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Quadro I-11 - Tripulantes da Unidade Marítima P-58 que irão compor as equipes da EOR 

em casos de incidentes de poluição por óleo (Grupo de Operações da 
Unidade Marítima). 

TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS 

Coordenação do Grupo de 
Operações da Unidade 
Marítima 

Coordenador 

(Oficiais de Segurança) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Primeiros Socorros 

Líder 

(Enfermeiros) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Homens de Apoio 

(Departamento de Elétrica,  
Instrumentação e Almoxarifado)

(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Parada de 
Emergência 

Líder 

(Supervisores de Produção) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Operadores  

(Operadores de Produção) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Limpeza 

Líder 

(Supervisores de Carga) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Homens de serviços gerais 

(Operadores de Serviços Gerais 
e Operadores de Carga) 

(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Comunicações 

(Radio Operadores GMDSS) 
(a ser encaminhado posteriomente) 
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Quadro I-12 - Tripulantes da Unidade Marítima P-58 que irão compor as equipes da EOR 
em casos de incidentes de poluição por óleo (Grupo de Operações da 
Unidade Marítima). 

TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS 

Coordenação do Grupo de 
Operações da Unidade 
Marítima 

Coordenador 

(Oficiais de Segurança) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Primeiros Socorros 

Líder 

(Enfermeiros) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Homens de Apoio 

(Departamento de Elétrica,  
Instrumentação e Almoxarifado)

(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Parada de 
Emergência 

Líder 

(Supervisores de Produção) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Operadores  

(Operadores de Produção) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Limpeza 

Líder 

(Supervisores de Carga) 
(a ser encaminhado posteriomente) 

Homens de serviços gerais 

(Operadores de Serviços Gerais 
e Operadores de Carga) 

(a ser encaminhado posteriomente) 

Equipe de Comunicações 

(Radio Operadores GMDSS) 
(a ser encaminhado posteriomente) 
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I - INTRODUÇÃO 

 

I.1 - LINHARES/ES 
 

I.1.1 - Hospital Unimed (Particular) 
 

Av. Augusto Calmon, 2087 - Bairro Colina. 

Tel: (27) 3200-6660 

 

I.1.2 - Hospital Geral de Linhares (Público) 
 

Rua Monsenhor Pedrinha, s/nº - Bairro Araças. 

Tel: (27) 3372.3043 / 3372.3101 

 

I.2 - VITÓRIA/ES 
 

I.2.1 – Vitória Apart Hospital 
 

BR 101 Norte, Km 2. 

Tel: (27) 3348.5400 

 

I.2.2 - Hospital Santa Rita 

 
Avenida Marechal Campos, 1570 - Maruípe. 

Tel: (27) 3334.8000 / 3334.8020 

 

I.2.3 - Hospital Central São José 
 

Rua São José, nº 76 – Parque Moscoso. 

Tel: (27) 3223.2011 
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I.2.4 - Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória 
 
Rua Dr. João Santos Neves, 143 – Centro. 

Tel: (27) 3322.0074 

 

I.2.5 - Hospital Universitário e das Clínicas 
 
Avenida Mal.  Campos, 1355 – Bairro Santos Dumont.  

Tel: (27) 3335-7222 

 

I.2.6 - Hospital São Lucas 
 
Rua Desembargador José Vicente, 1533 - Bairro Forte São João. 

Tel: (27) 3381.3388 / 3381.3359 

 

I.2.8 - Policlínica Jardim Camburi 
 
Rua Carlos Martins, 1397 

Tel: (27) 3337.2305 

 

 

I.3 – VILA VELHA/ES 
 

I.3.1 – Hospital Santa Mônica 
 
Rodovia do Sol s/nº, Km 01 

Tel: (27) 3200.4005 / 3320.3500 

 

I.3.2 – Hospital de Vila Velha 
 
Rua Moema, Quadra 41 – Bairro Divino Espírito Santo. 

Tel: (27) 2127.8500 
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I.3.3 - Hospital Evangélico de Vila Velha 
 
Rua Venus , s/ n°– Bairro Alegrim. 

Tel: (27) 2121.3777 / 2121.3779 

 

I.3.4 - Hospital Praia da Costa 
 
Rua Professor Telmo Souza Torres, 117 – Praia da Costa 

Tel: (27) 2121.0200 / 2121.0253 

 

 

I.4 - MACAÉ 
 

I.4.1 - Clínica São Lucas Ltda 
 
Rua Teixeira de Gouveia, 789 - Centro. 

Tel: (22) 2763.4000 / 2772.2860 / 2772.2802 / 2772.2805 

 

I.4.2 - Irmandade São João Batista de Macaé 
 
Praça Veríssimo de Melo, 391 – Centro. 

Tel: (22) 2796.1500 / 2796.1504 / 2796.1505 

 

 

I.5 - CAMPOS 
 

I.5.1 - Associação Fluminense dos Plantadores de Cana 
 
Rua Conselheiro Otaviano, 233 - Centro. 

Tel: (22) 2723.6300 
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I.5.2 - Fundação Benedito Pereira Nunes 
 
Rua Barão da Lagoa Dourada, 409 – Pelinca. 

Tel: (22) 2726.6700 

 

I.5.3 - Pró-Clínicas - Clínica de Diagnóstico e Tratamento 
 
Rua Saldanha Marinho, 387 - Centro. 

Tel: (22) 2737.3535 

 

I.5.4 - Santa Casa de Misericórdia de Campos 
 
Avenida Pelinca, 115 - Centro 

Tel: (22) 2726.6550 

 

I.5.5 - Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos 
 
Rua Barão de Miracema, 140/142 - Centro. 

Tel: (22) 2737.6250 
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I – INTRODUÇÃO 

 
A tabela abaixo discrimina os equipamentos e materiais de resposta que 

comporão os kits SOPEP que existirão a bordo da Unidade Marítima FPSO P-58. 

O kit SOPEP é composto com base na Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição Causada Por Navios – MARPOL 73/78, promulgada no 

Brasil por meio do Decreto 2.508, de 04.03.1998. Este material se destinará à 

utilização em incidentes na área física da UM. 

O material listado a seguir será armazenado em kits localizados na popa em 

BB e BE (02), a meia nau em BB e BE (02), e na proa BB e BE (02), totalizando 

06 kits de atendimento ao SOPEP. 

 
Quadro I-1 - Kit SOPEP Portáteis - 2 tambores plásticos de 200 litros com tampas. 
 

Equipamento 
(Nome/Tipo/Características) 

Quantidade 
Disponível 

Limitações para 
utilização 

Macacão descartável 01 Sem restrições 

Rolo absorvente 02 Sem restrições 

Almofada absorvente 05 Sem restrições 

Óculos de segurança 01 Sem restrições 

Pá plástica 01 Sem restrições 

Bomba manual de plástico 01 Sem restrições 

Luva de borracha impermeável (par) 01 Sem restrições 

Balde plástico 01 Sem restrições 

Saco plástico reforçado 15 Sem restrições 
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Quadro I-2 - Kit SOPEP Caixa 1: 2 recipientes amarelos resistentes às intempéries 

(fechos SS). 
 

Equipamento 
(Nome/Tipo/Características) 

Quantidade 
Disponível 

Limitações para 
utilização 

Macacão de PVC 02 Sem restrições 

Rolo absorvente 05 Sem restrições 

Almofada absorvente 05 Sem restrições 

Mascaras filtro 02 Sem restrições 

Pá plástica 02 Sem restrições 

Saco de material granulado absorvente de petróleo 
(5,0 kg) 01 Sem restrições 

Luva de borracha impermeável (par) 02 Sem restrições 

Balde plástico 01 Sem restrições 

Saco plástico reforçado 15 Sem restrições 

 
Quadro I-3 - Kit SOPEP Caixa 2: 2 recipientes amarelos resistentes às intempéries 

(fechos SS). 
 

Equipamento 
(Nome/Tipo/Características) 

Quantidade 
Disponível 

Limitações para 
utilização 

Saco de material orgânico absorvente de petróleo 
(260,0kg) 13 Sem restrições 

Rodo 02 Sem restrições 

Esfregão 02 Sem restrições 

Trapo de algodão (kg) 20 Sem restrições 
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I - INTRODUÇÃO 

 

I.1 - BARREIRAS FLUTUANTES  

 
O critério para o dimensionamento de barreiras a serem utilizadas na 

contenção do óleo derramado no mar é apresentado no Anexo II.9.3.5.2.2-2 e a 

relação das barreiras disponíveis na Área Geográfica do Espírito Santo estão 

relacionadas no Anexo II.9.3.4-5. 

 

I.2 - RECOLHEDORES 
 

I.2.1 - Dimensionamento de recolhedores para descarga pequena 
 

O tempo (Tdp) para disponibilidade de recursos próprios da instalação para 

resposta à descarga pequena é ≤ 2 horas. 

 

CNdp = CEDROdp / (24 x μ) 

 

Onde: 

CNdp = capacidade nominal para descarga pequena 

CEDROdp = capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo para descarga 

pequena = Vdp 

Vdp = volume de descarga pequena = 8 m3 

μ =  fator de eficácia = 0,2 

 

O resultado obtido é: 

 

CNdp = 8 / (24 x 0,2) = 1,7 m3/h 
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I.2.2 - Dimensionamento de recolhedores para descarga média 
 

O tempo (Tdm) para disponibilidade de recursos próprios da instalação ou de 

terceiros provenientes de acordos previamente firmados para resposta à descarga 

média, sendo que este tempo poderá ser ampliado, a partir de justificativa técnica, 

desde que aceita pelo órgão ambiental competente é de ≤ 6 horas. 

 

CNdm = CEDROdm / (24 x μ) 

 

Onde: 

CNdm = capacidade nominal para descarga média 

CEDROdm = capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo para descarga 

média = 0,5 x Vdm 

Vdm = volume de descarga média = 200 m3 

μ =  fator de eficácia = 0,2 

 

O resultado obtido é: 

 

CNdm = 0,5 x 200 / (24 x 0,2) = 20,9 m3/h 

 

I.2.3 - Dimensionamento de recolhedores para descarga de pior 

caso 
 

O Volume de pior caso (Vpc) é 320.242 m3. 

 

Nível 1 
 

O tempo máximo (TN1) para disponibilidade de recursos próprios da 

instalação ou de terceiros, provenientes de acordos previamente firmados para 

resposta à descarga de pior caso em nível 1 é = 12 horas e é exigido uma 

CEDROdpc1 = 1.600 m3/dia. 
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CNdpc1 = CEDROdpc1 / (24 x μ) 

 

Onde: 

CNdpc1 = capacidade nominal para descarga de pior caso do nível 1 

CEDROdpc1 = capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo para 

descarga de pior caso do nível 1 

μ =  fator de eficácia = 0,2 

 

CNdpc1 = 1.600 / (24 x 0,2) = 333,33 m3/h 

 

O número de skimmers necessários (com CNdpc1 de 200 m3/h cada) = 2 

 

Nível 2 
 

O tempo máximo (TN2) para disponibilidade de recursos próprios da 

instalação ou de terceiros, provenientes de acordos previamente firmados para 

resposta à descarga de pior caso em nível 2 é = 36 horas e é exigido uma 

CEDROdpc2 = 3.200 m3/dia. 

 

CNdpc2 = CEDROdpc2 / (24 x μ) 

 

Onde: 

CNdpc2 = capacidade nominal para descarga de pior caso do nível 2 

CEDROdpc2 = capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo para 

descarga de pior caso do nível 2 

μ =  fator de eficácia = 0,2 

 

CNdpc2 = 3.200 / (24 x 0,2) = 666,67 m3/h 

 

O número de skimmers necessários (com CNdpc2 de 200 m3/h cada) = 4 
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Nível 3 
 

O tempo máximo (TN3) para disponibilidade de recursos próprios da 

instalação ou de terceiros, provenientes de acordos previamente firmados para 

resposta à descarga de pior caso em nível 3 é = 60 horas e é exigido uma 

CEDROdpc3 = 6.400 m3/dia. 

 

CNdpc3 = CEDROdpc3 / (24 x μ) 

 

Onde: 

CNdpc3 = capacidade nominal para descarga de pior caso do nível 3 

CEDROdpc3 = capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo para 

descarga de pior caso do nível 3 

μ =  fator de eficácia = 0,2 

 

CNdpc3 = 6.400 / (24 x 0,2) = 1.333,33 m3/h 

 

O número de skimmers necessários (com CNdpc3 de 200 m3/h cada) = 7 

 

A memória de cálculo dos tempos de atendimento é apresentado no Anexo 

II.9.3.4-3 e a localização dos equipamentos de recolhimento no Anexo II.9.3.4-5. 

 

 

I.3 - DISPERSANTES QUÍMICOS 
 

Para dispersão química serão utilizadas embarcações adaptadas com 

aspersores para lançamento de dispersantes. É garantida a presença de duas 

embarcações adaptadas com aspersores para atendimento à Área Geográfica do 

Espírito Santo onde se encontra a Unidade Marítima. A primeira embarcação, 

com 3.600 litros de dispersante, atenderá em no máximo 6 horas e a segunda 

embarcação, também com 3.600 litros de dispersante, atenderá em no máximo 12 

horas. 
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Além dos dispersantes distribuídos nas embarcações acima citadas, a 

Petrobras dispõe, na Bacia de Campos, de 70.000 litros de dispersante químico, 

assim distribuídos: 

- Plataforma PPG -1: 16.800 litros; 

- Plataforma PNA -2: 16.800 litros; 

- Plataforma PPM -1: 16.800 litros; 

- Almoxarifado 3 do Parque de Tubos (Macaé): 9.600 litros; 

- CDA - Bacia de Campos: 10.000 litros. 

 

Este volume de dispersante químico permite a dispersão de 1.500 m3 de óleo. 

Em caso de necessidade de volumes adicionais poderão ser obtidos junto 

aos outros CDAs (mantidos sob contrato da Petrobras), conforme indicado no 

Anexo II.9.3.4-5. 

A utilização dos dispersantes químicos citados é realizada conforme 

orientações contidas na resolução CONAMA 269/2000. 

 

I.4 - DISPERSÃO MECÂNICA 
 

Para dispersão mecânica serão utilizadas as embarcações de prontidão, 

disponíveis na Área Geográfica do Espírito Santo. Cada uma dessas 

embarcações atende normalmente a um determinado grupo de unidades 

marítimas (memória de cálculo dos tempos de atendimento no Anexo II.9.3.4-3). 

Em caso de necessidade de recursos adicionais serão utilizadas outras 

embarcações de apoio disponíveis na Área Geográfica do Espírito Santo. 

 

I.5 - ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 
 

A depender da magnitude do derramamento, o volume do armazenamento 

temporário requerido varia de acordo com a capacidade de recolhimento das 

embarcações que estarão mobilizadas, porém sempre observando uma 

equivalência de, no mínimo, três horas de operação do recolhedor. 
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A capacidade de armazenamento temporário de cada uma das embarcações 

oil recovery disponíveis na Área Geográfica do Espírito Santo bem como sua 

estratégia de utilização são apresentados no Anexo II.9.3.4-3. 

O volume do armazenamento temporário requerido, considerando a 

capacidade de recolhimento correspondente à descarga de pior caso, é: 

 

- Nível 1: 3 h x 333,33 m3/h = 1.000 m3; 

- Nível 2: 3 h x 666,67 m3/h = 2.000 m3; 

- Nível 3: 3 h x 1.333,33 m3/h = 4.000 m3. 

 

A capacidade de armazenamento temporário de cada uma das embarcações 

de recolhimento disponíveis na Área Geográfica do Espírito Santo é de 950, 950 e 

605 m3, totalizando 2.505 m3. 

Podem também ser utilizadas como armazenamento temporário as 

embarcações a serviço da Petrobras e os FPSOs que operam na Área Geográfica 

do Espírito Santo, aumentando substancialmente a capacidade de 

armazenamento temporário.  

 

I.6 - ABSORVENTES 
 

As barreiras e mantas absorventes disponíveis estão relacionadas no Anexo 

II.9.3.4-5. 

 

I.7 - CAPACIDADE DE RESPOSTA E PROCEDIMENTOS GERAIS 
 

A memória de cálculo dos tempos de atendimento é apresentada no Anexo 

II.9.3.4-3 deste Plano. 
Para descarga pequena (até 8 m3) será utilizada dispersão mecânica, uma 

vez que as modelagens de deriva de mancha de óleo indicam que o óleo não 

atingirá a costa ou área sensível em menos de 120 horas, pois o FPSO P-58 irá 

operar em uma locação offshore, em águas profundas e distante da costa. 
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Além disto resultados de simulações de derrame de óleo no mar para 

descargas pequenas nas primeiras 24 horas da ocorrência, demonstram que a 

área com probabilidade de presença de óleo situa-se nas proximidades do ponto 

de vazamento. 

Para descargas acima de 8 m3, deverá ser adotada uma das seguintes 

alternativas, ou uma combinação destas: Contenção/recolhimento, dispersão 

mecânica ou dispersão química. 

A decisão quanto à alternativa a ser adotada deverá considerar o volume 

derramado, as condições meteo-oceanográficas, o tempo decorrido (caso o 

derrame tenha ocorrido durante o período noturno) e o monitoramento realizado 

para verificação do sentido e velocidade de deslocamento e espalhamento do 

óleo. 

Convém destacar que, de acordo com a Resolução CONAMA 398/08, caso 

ocorra vazamento de óleo condensado não serão aplicados os procedimentos de 

contenção e recolhimento citados anteriormente, devido à prevalência dos 

aspectos de segurança e salvaguarda da vida humana e à inexistência de fator 

objetivo de controle da poluição por contenção e recolhimento. Mesmo medida de 

combate como a dispersão mecânica, a ser realizada pelas embarcações, carece 

de criteriosa avaliação e monitoramento quanto à segurança das mesmas, devido 

a potencial formação de atmosfera explosiva. 
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I - DISTÂNCIAS E TEMPOS CONSIDERADOS PARA 

MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Considerando a distância da Companhia Portuária de Vila Velha - CPVV ao 

FPSO P-58 (60 Milhas Náuticas) e velocidade da embarcação 10 nós, o tempo de 

deslocamento é de aproximadamente 5:54 horas. 

 

II - CÁLCULO PARA EMBARCAÇÕES DE DISPERSÃO QUÍMICA E 

MECÂNICA 
 

II.1 – DISPERSÃO MECÂNICA 
 

Para dispersão mecânica será utilizada a embarcação oil recovery Astro 

Enchova, de prontidão nas proximidades do FPSO P-58. Esta embarcação 

permanece posicionada a um raio não superior a 10 milhas náuticas da Unidade 

Marítima.  

-Distância máxima da embarcação Astro Enchova para o FPSO P-58: < 10 

milhas náuticas 

-Tempo de desatracação.......................:01h; 

-Tempo de navegação a 10 nós............:01h; 

-Tempo máximo total.............................:02h. 

 

No caso de vazamento de óleo condensado, a dispersão mecânica, a ser 

realizada pelas embarcações, carece de criteriosa avaliação e monitoramento 

quanto à segurança das mesmas, devido a potencial formação de atmosfera 

explosiva. 
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II.2 – DISPERSÃO QUÍMICA 
 

Para dispersão química serão utilizadas as embarcações oil recovery 

adaptadas com aspersores para lançamento de dispersantes. O posicionamento 

destas embarcações garante a chegada de uma delas em um tempo máximo de 

02 horas e a outra em no máximo 12 horas, conforme demonstrado no item III.4 

deste anexo. Cada uma das embarcações oil recovery está dotada de 3.600 litros 

de dispersante.  

A dispersão química é realizada conforme orientações contidas na resolução 

CONAMA nº 269/2000. 

 

III - EMBARCAÇÕES PARA CONTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE 

ÓLEO NO MAR 
 

III.1 - INTRODUÇÃO 
 

A estratégia de resposta adotada para o FPSO P-58 considerou as seguintes 

premissas: 

 

-Velocidade de navegação das embarcações de 10 nós.  

-As embarcações oil recovery da UO-ES são dedicadas, permanecendo 

exclusivas para este fim, sendo, portanto, mobilizadas imediatamente; 

-Os tempos de resposta previstos para contenção e recolhimento não se 

aplicam a vazamentos de óleo condensado, uma vez que de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 398/08, caso ocorra vazamento de óleo 

condensado não serão aplicados procedimentos de contenção e 

recolhimento, devido à prevalência dos aspectos de segurança e 

salvaguarda da vida humana e à inexistência de fator objetivo de controle 

da poluição por contenção e recolhimento. 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, 

Bacia de Campos – EIA Complementar 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes 

de Poluição por Óleo - P-58 
Anexo II.9.3.4-3 

Pág. 
3/7 

    

 

      

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________
Técnico Responsável 

Relatório 
       BR 

00000000/00 

Revisão 00 
04/2011 

 

-O estabelecido pela Resolução CONAMA nº 398/08, apresentado no quadro 

abaixo: 

 
Quadro  III.1-1 - Critérios de tempo de resposta por volume de descarga estabelecido 

pela legislação. 

Descarga Volume Tempo de 
Resposta Vazão Nominal do Recolhedor 

Pequena 8 m3/dia até 02h 1,7 m3/h 41 m3/dia 

Média 200 m3/dia até 06h 20,83 m3/h 500 m3/dia 

Pior Caso 1 

Acima de 200 
m3/dia  

até 12h 333,33 m3/h 8.000 m3/dia 

Pior Caso 2 até 36h 666,67 m3/h 16.000 m3/dia 

Pior Caso 3 até 60h 1.333,33 m3/h 32.000 m3/dia 

 

 

III.2 - CARACTERÍSTICAS DAS EMBARCAÇÕES 
 

As embarcações utilizadas para resposta são: 

 
Quadro III.2-1 – Características das embarcações de resposta. 

Embarcação DSND Marabá Embarcação Astro Guaricema 

Recolhedor (vazão) 200 m3/h Recolhedor (vazão) 250 m3/h 

Barreira (quantidade) 400 m Barreira (quantidade) 400 m 

Capacidade de Tancagem 605* m3  Capacidade de Tancagem 950 m3 

Localização Volante Localização Golfinho 

* Os 605 m3 são compostos de 330 m3 da embarcação e 275 m3 em oil bags  
 

Embarcação Astro Enchova  

Recolhedor (vazão) 250 m3/h    

Barreira (quantidade) 400 m    

Capacidade de Tancagem 950 m3    

Localização Jubarte    
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III.3 - POSICIONAMENTO DAS EMBARCAÇÕES  
 

As embarcações encontram-se posicionadas nos campos de Golfinho e 

Jubarte, conforme demonstrado no Quadro III.3-1. 

 

 
Quadro III.3-1 – Embarcações de resposta e sua localização. 

Embarcação 
Localização (Datum SAD 69) 

UTM (MC=-39°) Coordenadas Geodésicas 

Astro Guaricema E = 447.724 e N = 7.782.249 Lat: 20º 03’ 51” S Long: 39º 29’ 27” W 

Astro Enchova E = 410.028 e N = 7.655.960 Lat  21º 11’ 39” S Long: 39º 51’ 56” W 

 
A embarcação DSND Marabá é volante e não tem posicionamento fixo na 

Área Geográfica do Espírito Santo. Nos casos onde for necessário realizar troca 

de turma da tripulação, abastecimento de diesel ou água, buscar rancho ou 

realizar manutenção das embarcações Astro Guaricema ou Astro Enchova, a 

embarcação DSND Marabá ocupará a posição pré-definida, com tempo de 

deslocamento inferior a 6 horas. 

 

III.4 - Estratégia de Resposta 
 

III.4.1 - Atendimento em até 6h (descarga média) 
 

O atendimento em até 06h (descarga média) é realizado pela Embarcação 

Astro Enchova, com tempo de deslocamento estimado de, aproximadamente, 

1:10 hora. 

Apresentamos a seguir, a comparação das características da embarcação de 

resposta com a definida pela legislação. 
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Quadro III.4.1-1 - Características da embarcação de resposta vs legislação em 06h. 

 Embarcação Astro Enchova Legislação 

Tempo de resposta < 06h < 06h 

Recolhedor (vazão) 250 m3/h 20,83 m3/h 

Barreira (quantidade) 400 m Variável 

Capacidade de armazenamento temporário 950 m3 750 m3/ 600 m3 

 

 

III.4.2 - Atendimento em até 12h (descarga de pior caso nível 1) 
 

O atendimento em até 12 horas (pior caso nível 1) é complementado pela 

embarcação Astro Guaricema, localizada no campo de Golfinho, com tempo de 

deslocamento estimado de, aproximadamente, 11 horas e 12 minutos. 

Apresentamos a seguir, a comparação das características das embarcações 

com as definidas pela legislação: 

 
Quadro III.4.2-1 - Características das embarcações de resposta vs legislação em 12h. 

 
Embarcações DSND 

Marabá e Astro 
Guaricema 

Legislação 

Tempo de resposta < 12h < 12h 

Recolhedor (vazão) 450 m3/h 333,33 m3/h 

Barreira (quantidade) 800 m Variável 

Capacidade de armazenamento temporário 1.555 m3 1.350 m3 

 

III.4.3 - Atendimento em até 36h (descarga de pior caso nível 2) 
 

O atendimento em 36 horas (pior caso nível 2), é complementado por 

recursos materiais e humanos (para operá-los) oriundos do CDA-BC em Macaé. 

Estes recursos serão colocados em embarcações a serviço da Petrobras. Os 

tempos para resposta encontram-se listados a seguir. 
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Quadro  III.4.3-1– Tempos de resposta para Nível 2. 

Carregamento das Carretas 04h (2+2)a 

Deslocamento CDA-BC - CPVV  08h 35 minb 

Embarque 04h 

Deslocamento CPVV – FPSO P-58 05h 54min 

TOTAL 22h 29min 
 
 
Adicionalmente aos recursos acima citados para o atendimento a 

emergência, a Petrobras dispõe de mais uma embarcação oil recovery dedicada 

na Área Geográfica do Espírito Santo, a DSND Marabá, que poderá compor a 

estratégia de resposta.  
 
 

Quadro III.4.3-2 – Características das embarcações de resposta vs legislação em 36h 
(considerando a utilização da Embarcação DSND Marabá). 

 Embarcações Astro Guaricema, 
DSND Marabá e Astro Enchova Legislação 

Tempo de resposta < 36hc < 36h 

Recolhedor (vazão) 700 m3/h 666,67 m3/h 

Barreira (quantidade) 1.200 m Variável 

Capacidade de armazenamento 
temporário 2.505 m3 2.100 m3 

 

III.4.4 - Atendimento em até 60h (descarga de pior caso nível 3) 
 

O atendimento em 60h (pior caso nível 3) é feito com a adição de recursos 

humanos e materiais do próprio CDA-BC e dos demais CDA’s. A exemplo do 

atendimento em 36 horas, estes recursos serão colocados em embarcações a 

serviço da Petrobras. 

                                                 
aO tempo de 4 horas é composto por 02 horas de carregamento das carretas e 02 horas para emissão de nota fiscal 
(transporte interestadual). 
b Considerando o tempo de deslocamento (7h e 05 min) e parada de 01h e 30 min. 
c Considerando a distância entre os pontos extremos da AGES 
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Quadro III.4.4-1 – Tempos de resposta para o Nível 3. 

Recursos do CDA-BC 

Carregamento das Carretas 04h (2+2)a 

Deslocamento CDA-BC - CPVV  08h 35 minb 

Embarque 04h 

Deslocamento CPVV – FPSO P-58 05h54min 

TOTAL 22h 29min 

Recursos de Outros CDA 

Deslocamento Outros CDAs - CPVV  24h 

Embarque 04h 

Deslocamento CPVV – FPSO P-58 05h54min 

TOTAL 29h 54min 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir estão apresentados os certificados de renovação de registro de 

produto dispersante químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-1 - Certificado de renovação de registro do Ultrasperse II. 
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Figura I-2 - Certificado de renovação de registro do Corexit EC 9500. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

A seguir estão apresentadas as informações sobre os equipamentos e 

materiais de resposta de propriedade da Petrobras, dos CDA’s e da CCA. 

 
Quadro I-1 - Equipamentos e materiais de resposta da Petrobras na UO-ES e outras 

localidades. 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANT. LOCALIZAÇÃO 

LIMITAÇÕES 
PARA 

UTILIZAÇÃO 

Recolhedor de óleo com capacidade de 
recolhimento de 250m³/h cj 1 

Embarcação 
dedicada Astro 

Enchova – Campo 
de Jubarte 

 
 

Adequado para mar 
aberto Barreiras Oceânicas m 400 

Tanque da embarcação, para armazenagem 
de resíduo, com capacidade de total de 950 
m³. 

un. 1 

Sistema completo de aspersão cj 1 
Resolução 

CONAMA nº 269 
Dispersante Químico Ultrasperse II. l 3.600 

Recolhedor de óleo com capacidade de 
recolhimento de 250m³/h cj 1 

Embarcação 
dedicada Astro 
Guaricema – 

Campo de Golfinho 

 

Adequado para mar 
aberto Barreiras Oceânicas m 400 

Tanque da embarcação, para armazenagem 
de resíduo, com capacidade de total de 950 
m³ 

un. 1 

Sistema completo de aspersão cj 1 
Resolução 

CONAMA nº 269 
Dispersante Químico Ultraperse II   l 3.600 

(Continua) 
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 Quadro I-1 (Continuação) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANT. LOCALIZAÇÃO 

LIMITAÇÕES 
PARA 

UTILIZAÇÃO 

Recolhedor de óleo com capacidade de 
recolhimento de 200 m³/h cj 1 

Embarcação não 
dedicada DSND 

Marabá 

Adequado para 
mar aberto 

Barreiras Oceânicas m 400  

Tanque da embarcação, para armazenagem 
de resíduo, com capacidade de total de 330 
m³ somados a dois oilbags (250 m3 e 25 
m3), capacidade total de 605 m3. 

un. 1  

Sistema completo de aspersão Chemspray cj 1 

Resolução 
CONAMA nº 269 

Dispersante Químico Ultrasperse II1 l 3.600 

Recolhedor de óleo tipo RO VAC MK II e 
acessórios, capacidade de recolhimento de 
15 m3/h 

cj 1 

Centro de 
Resposta de 
Emergência – 

CRE da Unidade 
de Negócio do 

Ativo Norte 
Capixaba – UO-
ATP-NC em São 

Mateus – ES. 

Adequado para 
águas calmas 

Tanque para armazenamento temporário de 
óleo tipo RO TANKER, capacidade de 2000 
l. 

cj 1 Adequado para 
poluição na costa 

Barreira oceânica TROIL BOOM GP 750, e 
respectivos acessórios m 300 Adequado para 

mar aberto 

Barreira oceânica RO-BOOM 1800, unidade 
e carretel de acionamento e respectivos 
acessórios 

m 300 

Adequado para 
mar aberto 

Barreira oceânica TROIL BOOM GP 1100, e 
respectivos acessórios m 300 

(Continua)

                                                 
(1) A taxa de aplicação de dispersante utilizada para cálculo do estoque necessário de dispersante 

biodegradável é 1/20. Desta forma somando os volumes disponíveis na DSND Marabá, Astro 
Guaricema e CDA - Bacia de Campos (Macaé), sem considerar os demais CDA em outras 
regiões, chegamos ao volume correspondente 17.200 litros, compatíveis para aplicação em até 
860 m³ de óleo vazado. 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das Baleias, 

Bacia de Campos – EIA Complementar 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes 

de Poluição por Óleo – P-58 
II.9.3.4-5 

Pág. 
3/13 

    

 

      

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________
Técnico Responsável 

Relatório 
       BR 

00000000/00 

Revisão 00 
04/2011 

 

Quadro I-1 (Conclusão) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANT. LOCALIZAÇÃO LIMITAÇÕES PARA 

UTILIZAÇÃO 

Recolhedor de óleo tipo "SKIMMER" (Alpina) 
cap. 30 m³/h e acessórios m 300 

Centro de 
Resposta de 
Emergência – 

CRE da Unidade 
de Negócio do 

Ativo Norte 
Capixaba – UO-
ATP-NC em São 

Mateus – ES. 

 

Barreira sea fence mod. 15" cj 1 Adequado para águas 
calmas 

Barreira oceânica RO-BOOM 610, Unidade, 
e Carretel de acionamento (02) e 
respectivos acessórios 

m 600 Adequado para mar 
aberto 

Kit de equipamentos manuais compostos de 
carrinhos de mão, enxadas, rastelos, pás e 
equipe móvel composta de 6 pessoas 

un. 4 Adequado para 
poluição na costa 

Barco de Alumínio, com motor de popa e 
auto reboque cj 3 Centro de 

Resposta de 
Emergência – 

CRE da Unidade 
de Negócio do 

Ativo Norte 
Capixaba – UO-
ATP-NC em São 

Mateus – ES. 

Adequado para águas 
calmas Barreiras absorventes m 2.000 

Absorvente tipo manta (43 cm x 48 cm) un. 2.000 

 

 Tempos de deslocamentos até o CPVV: 

- Embarcações de resposta dedicadas: Primeira embarcação em no máximo 

6 horas e a segunda embarcação no máximo em 12 horas; 

- CRE da UO-ATP-NC: Área terrestre, até 400 km de São Mateus: 8 horas. 
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Quadro I-2 - Equipamentos e materiais de resposta do CDA-ES. 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANTIDADE DISPONÍVEL 

Absorventes de óleo 

Barreira Abs.Alta Capac. Adsorbum AD 300/20 m 1578 

Barreira Abs. Econosorb B-70 ( 8" ) m 36 

Manta absorvedora Econosorb un. 100 

Barreiras de contenção 

Âncora Danforth 30 kg un. 5 

Âncora Shore-Anchor 14 kg un. 3 

Barreira Seafence 15 m 480 

Barreira Seafence 18 m 330 

Barreira Shorefence12 m 925 

Barreira Weir Boom m 1 

Bóia de Arinque un. 11 

Estaca para Isolamento 1" un. 20 

Flutuador Reboke (Towbar) un. 6 

Dispersantes líquidos 

Corexit l 20.000 

Embarcações de apoio 

Barco Marajó 190 '  ou  200 ' S ou  2.6 un. 1 

Barco Marujo 500 un. 1 

Barco Max  29´ un. 3 

Barco Workboat 27' un. 1 

Carreta Reboque p/ embarcação Marujo e/ou Squalus un. 1 

Carreta Reboque p/ embarcação Marajó un. 1 

Carreta Reboque p/ embarcação Max 29 ' un. 3 

Carreta Semi Reboque p/ embarcação SUPLAY 32 ' un. 1 

Containers Depósito com 20 pés un. 1 

Containers Deposito com 40 pés un. 1 

(Continua) 
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Quadro I-2 (Continuação) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANTIDADE DISPONÍVEL 

EPI 

Avental de segurança un. 2 

Balaclava un. 2 

Bloqueador Solar - FPS 54 un. 37 

Blusão de PVC un. 46 

Bonés com logotipo un. 22 

Bota de borracha para Bombeiro par 2 

Bota de borracha cano longo par 77 

Bota de segurança s/ biqueira par 74 

Bota de segurança com biqueira de aço par 15 

Calça protetora de PVC un. 40 

Camisa Pólo Azul un. 15 

Capa protetora de PVC un. 35 

Capacete de segurança conjugado (com protetor auricular) un. 15 

Capacete de segurança para Bombeiro un. 2 

Capacete de segurança un. 26 

Cinto de Segurança un. 6 

Colete Refletivo em X un. 35 

Colete salva vidas un. 40 

Creme protetor para as mãos Luvex 3x1 - pote com 200 gr. un. 54 

Filtro para Respirador Multigases un. 146 

Jardineira com bota de segurança un. 63 

Luva de algodão par 14 

Luva de Borracha - Alta Tensão par 1 

Luva de Borracha - Nitrílica par 67 

Luva de latex par 43 

Luva de Malha Pigmentada par 37 

(Continua) 
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Quadro I-2 (Continuação) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANTIDADE DISPONÍVEL 

EPI 

Luva de Malha de Aço par 2 

Luva de PVC cano longo par 59 

Luva de Raspa par 20 

Luva de Vaqueta par 41 

Macacão de PVC un. 54 

Macacão Tyvek un. 141 

Manga de Segurança par 2 

Máscara para Soldador un. 1 

Máscara para pó un. 128 

Óculos Carbografite (UV) un. 26 

Óculos de segurança incolor un. 52 

Óculos de segurança ampla visão un. 42 

Óculos para Soldador un. 2 

Perneira par 2 

Protetor auricular tipo plug un. 37 

Protetor Auricular Descartável un. 80 

Protetor auricular tipo concha un. 68 

Protetor Facial un. 2 

Repelente contra Insetos un. 10 

Respirador multigases un. 48 

Roupa de aproximação para Bombeiro – Calça un. 2 

Roupa de aproximação para Bombeiro – Casaco ou 
Jaqueta un. 2 

Trava Quedas dupla trava un. 2 

(Continua) 
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Quadro I-2 (Continuação) 

EQUIPAMENTO
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANTIDADE DISPONÍVEL 

Equipamentos de comunicação 

Aparelhos de telefone celular un. 22 

Aparelho Telefônico Móvel Globalstar mod. GSP 1600 un. 1 

Aparelho Telefônico Fixo Globalstar mod. GSP 2900 un. 1 

Estação de rádio VHF (FIXA – BASE) un. 1 

Estação de rádio VHF (FIXA PARA EMBARCAÇÃO) un. 4 

Estação de rádio VHF (FIXA PARA VEÍCULO) un. 4 

Estação de rádio VHF (REPETIDORA MÓVEL) un. 1 

Cabo de Transmissão de Dados mod CAB 1400 un. 2 

Bateria p/Aparelho móvel Satelital mod GPB 1650 un. 1 

Kit Dados Transmissão mod. GDC 1200 un. 1 

Kit Viva Voz mod. GCK 1410 un. 1 

GPS portátil  marca Garmin 12XL ou similar un. 1 

Radio VHF (Portáteis) un. 14 

Equipamentos diversos 

Barraca de Camping p/ 04 pessoas un. 2 

Binóculo un. 1 

Cadeira de alumínio, uma posição un. 4 

Caminhão carroceria Baú Especial un. 1 

Caminhão com Munck para 7 ton. un. 1 

Caminhonete Pick Up 4 x 4 com guincho 2 ton. un. 2 

Carregador de Baterias Lento / Rápido 12 v un. 1 

Container Segurança p/Inflamáveis 25 l un. 1 

Container Segurança p/Inflamáveis 50 l un. 1 

Máquina de lavar Karcher un. 1 

Sistema de Descontaminação un. 1 

Tenda de 3 x 3 m un. 1 

(Continua) 
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Quadro I-2 (Conclusão) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANTIDADE DISPONÍVEL 

Materiais para limpeza de praia 

Ancinho un. 10 

Balde de 20 l un. 20 

Carrinho de mão (MONTADO) un. 5 

Enxada com cabo un. 5 

Pá (Quadrada ou Redonda) un. 6 

Rastelo de madeira un. 20 

Rastelo de metal un. 10 

Vassoura un. 5 

Sistemas de armazenamento temporário 

Big bag para resíduos un. 50 

Tanque Yzy 5000 un. 2 

Tanque Yzyflo 12.5 un. 2 

Sistemas de recolhimento 

Captador de Óleo Mantis 12-T cj 2 

Recolhedor Alta Performance HVSS (Vikoma) cj 1 

Recolhedor Transrec 100 un. 3 

Sistemas de bombeamento 

Mangote Flexível sobressalente de 2 " m 20 

Mangote Flexível sobressalente de 3 " m 10 

Mangote Flexível sobressalente de 6 " m 20 

Mangote Rígido sobressalente de 2 " m 10 

Mangote Rígido sobressalente de 3 " m 35 

Mangote Rígido sobressalente de 4 " m 30 

Mangote Rígido sobressalente de 6 " m 30 

Moto bomba Seltorque un. 1 

Moto bomba Spate 75 C un. 1 

Moto bomba Storm un. 1 
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Quadro I-3 - Equipamentos e materiais de resposta dos CDAs: CDA - Bacia de Campos 
(Macaé), CDA - Rio de Janeiro (REDUC) e CDA - São Paulo (Guarulhos). 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
LOCALIZAÇÃO LIMITAÇÕES 

PARA 
UTILIZAÇÃO Macaé Rio de 

Janeiro São Paulo 

Absorventes de óleo 

Absorvedor RPA kg    Adequado para 
águas calmas Agente de bioremediação Oil Gator kg 1.118 3.632 7.140 

Barreira abs. econosorb Z-50/B-70 m 7.930 525 12.833 Adequado para mar 
aberto 

Cilindro recuperador de barreiras un.  3 3 Uso em terra firme 

Manta absorvedora Econosorb un. 4.400 9.427 9.000 Adequado para 
águas calmas 

Rolo absorvente R-45/Z90 rl  3 256 Adequado para mar 
aberto 

Barreiras de contenção 

Âncora Bruce 10 kg un.   8 

Adequado para 
águas calmas 

Âncora Bruce 20 kg un.    

Âncora Bruce 30 kg un.  3 6 

Âncora Danforth 20 kg un.  6 30 

Âncora Danforth 30 kg un. 15 9 2 

Âncora Prato 10kg un.    

Âncora Shore-Anchor 14kg un.  2  

Barreira Airfence m   900 Adequado para mar 
aberto 

Barreira Bayfence 40 m 775 40  Adequado para 
águas calmas 

Barreira Fireboom m  150 612 

Adequado para mar 
aberto 

Barreira Hi Sprint m 2.050 600 600 

Barreira Maximax II 50 m 20 15  

Barreira Minimax 100 m  275  

Barreira Minimax 50 m  76  

Barreira Optimax II 100 m    

Barreira Seafence 12 m   1.500 Adequado para 
águas calmas Barreira Seafence 15 m 1.425 3.275 2.450 

(Continua) 



Pág. 
10/13 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes 

de Poluição por Óleo - P-58 
Anexo II.9.3.4-5 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 
Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 

 
    

 

      

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________
Técnico Responsável 

Relatório 
       BR 

00000000/00 

Revisão 00 
04/2011 

 

 Quadro I-3 (Continuação) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
LOCALIZAÇÃO LIMITAÇÕES 

PARA 
UTILIZAÇÃO Macaé Rio de 

Janeiro São Paulo 

Barreira Seafence 18 m 300 1.300 700 

Adequado para 
águas calmas Barreira Seafence 9 m  160 3.200 

Barreira Shorefence 12 m 1.950 1.500 2.050 

Barreira Simplex 50 m    Adequado para mar 
aberto 

Barreira Skorboom I m    Adequado para 
águas calmas 

Barreira Skorboom II m  152  

Adequado para mar 
aberto Barreira Supermax II 50 m  152  

Barreira Swampboom 100 m    

Barreira Swampboom 25 m  23  Adequado para 
águas calmas 

Barreira Swampboom 50 m    Adequado para mar 
aberto 

Barreira Current Buster NOFI un.  2 2 

Adequado para 
águas calmas 

Bóia de Arinque un. 9 28 14 

Bóia de amarração un.    

Estaca 1” un. 8 2  

Flutuador Reboke (Towbar) un. 19 34 77 

Soprador de ar p/barreira Ciffarelli un. 2 3 8 

Sem restrições 
Soprador de ar p/barreira Vikoma un.  1  

Soprador de ar p/barreira DM 6110 un. 1   

Soprador de ar p/barreira HI SPRINT un. 3 1 1 

Dispersantes Químicos 

Superdispersante I 10.000   Resolução 
CONAMA nº 269 

Embarcações de Apoio 

Barco Marajó 190 un. 2 1 1 Adequado para 
águas calmas Barco Max 26 un. 1 1  

(Continua) 
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Quadro I-3 (Continuação) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
LOCALIZAÇÃO LIMITAÇÕES 

PARA 
UTILIZAÇÃO Macaé Rio de 

Janeiro São Paulo 

Barco Squalus 500 un.  1 1 Sem restrição 

Barco Workboat 27 un. 1 1  Adequado para 
águas calmas 

Carreta Reboque un. 3 4 3 Sem restrições 

Materiais para limpeza de praia 

Ancinho un. 100 86  

Uso em terra firme 

Balde 20 I un. 150 90 89 

Carrinho de mão un. 40 51 65 

Enxada com cabo un. 50  20 

Forcado para cascalho com cabo un.  103 90 

Pá un. 50 51 80 

Uso em terra firme 

Picareta com cabo un.   4 

Rastelo de madeira un. 300 505 30 

Rastelo de metal un. 100 100 207 

Rodo un.   519 

Saco Plástico un. 2.495 2.500 1.000 

Tambor 200 I un. 100 5 135 

Vassoura un. 100 79 150 

Vassoura para grama un.   100 

Sistemas de aplicação de dispersantes 

Aplicador de dispersantes Chemspray cj 2   Sem restrições 

(Continua) 
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Quadro I-3 (continuação) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
LOCALIZAÇÃO LIMITAÇÕES 

PARA 
UTILIZAÇÃO Macaé Rio de 

Janeiro São Paulo 

Sistema de armazenamento temporário 

Big bag para resíduos pc 1.000  400 

Sem restrições 

Tanque Yzy 5000 un.    

Tanque Yzy 10000 un. 5  12 

Tanque Yzy 13000 un. 11 17 10 

Tanque Yzy 15000 un. 5 11  

Tanque Yzyflo 5 un. 10  10 

Tanque Yzyflo 15 un. 9 9 16 

Sistemas de recolhimento 

Captador de óleo Lori 2/2.3 com capacidade 
nominal de recolhimento de 20 m³/h 

cj 3 4 4 

Adequado para 
águas calmas 

Captador de óleo Lori 3/2.2 com capacidade 
nominal de recolhimento de 30 m³/h 

cj 1 2 1 

Captador de óleo Lori 3/2.2 - Lateral com 
capacidade nominal de recolhimento de 30 
m³/h 

cj 1   

Captador de Óleo Mantis 12 - T com 
capacidade nominal de recolhimento de 30 
m³/h 

cj 4 6 5 

Sem restrições 

Captador de óleo Skimpack com capacidade 
nominal de recolhimento de 30 m³/h 

cj   12 

Captador Skimmer Skimroll com capacidade 
nominal de recolhimento de 30 m³/h 

cj 1 2 1 

Recolhedor de óleo pesado Hi Wax tipo 
tambor 100 m³/h 

un. 1 - - 

Embarcação Egmopol com capacidade 
nominal de recolhimento de 100 m³/h 

un.    

Embarcação Envirocat com capacidade 
nominal de recolhimento de 100 m³/h 

un.  2 1 

Recolhedor de óleo Cascade com 
capacidade nominal de recolhimento de 150 
m³/h 

cj  1  

Recolhedor de óleo Foilex TDS 75C com 
capacidade nominal de recolhimento de 150 
m³/h 

cj 1  1 

(Continua) 
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Quadro I-3 (Conclusão) 

EQUIPAMENTO 
(NOME / TIPO / CARACTERÍSTICAS) UNID. QUANTIDADE DISPONÍVEL 

LOCALIZAÇÃO 
LIMITAÇÕES 

PARA 
UTILIZAÇÃO 

Sistemas de recolhimento 

Unidade de vácuo Alpvac com capacidade 
nominal de recolhimento de 15 m³/h 

cj 2 2 2 
 

Unidade hidráulica Power Pack un. 6 6 4 

 

Os tempos de deslocamento destes equipamentos levam as seguintes 

considerações: 

- Velocidade de deslocamento das carretas: 40 Km/h; 

- Pontos de referência: Vila Velha e São Sebastiãob; 

- Distâncias rodoviárias aproximadas, acompanhando a extensão da costa 

partindo do CDA-BC a saber: 

- CDA-BC X Vila Velha (CPVV): 320 km 

- CDA-BC X São Sebastião: 615 km 
 

Tabela I-1 – Tempos de resposta CDA-BC. 

 São Sebastião Vila Velha 

Carregamento das carretas 4h (2 + 2)c 4h (2 + 2)c 

Deslocamento a partir do CDA-BC 12h 8h 

Tempo total estimado 16h 12h 
 
Tabela I-2 – Tempos de resposta outros CDAs. 

 São Sebastião Vila Velha 

Carregamento das carretas 4h (2 + 2)* 4h (2 + 2)* 

Deslocamento a partir do CDA-BC 12h 8h 

Deslocamento outros CDAs até o 

CDA-BC 
24h 24h 

Tempo total estimado 40h 36h 
 

                                                 
bForam considerados como pontos de referências os municípios de Vila Velha e São Sebastião onde se localizam os 
terminais portuários utilizados pela Petrobras mais próximos dos pontos extremos da área passível de ser atingida pelo 
óleo na costa, conforme indicado nos resultados das modelagens. 
c O tempo de 4 horas é composto por 2 horas de carregamento das carretas e 2 horas para emissão de nota fiscal 
(transporte interestadual) 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir estão apresentados os equipamentos da Sala de Controle de 

Emergência, localizada no Edifício Mata da Praia, na rua Desembargador José 

Fortunato Ribeiro, nº 95, Sala 205, Bairro Mata da Praia, Vitória-ES, CEP 29066-

070. 

 
Quadro I-1 - Equipamentos da Sala de Controle de Emergência. 
 

Descrição Quantidade 

Aparelho de Fax Símile / Linha Externa 02 

Aparelho Telefônico / Linha Externa 04 

Aparelho Telefônico / Linha Interna 04 

Aparelho de Projeção (Data Show) 01 

Impressora 01 

Micro Computador de Escritório 01 

TV de 29’’ 01 

Vídeo Cassete 01 

DVD 01 

Mesa de Reunião com 12 Cadeiras 01 

Relógio de parede 01 

Mapa de Sensibilidade de Costa (Atlas) 04 

Carta Náutica 02 

Materiais de Escritório Diversos 

Quadro Negro 01 

Tela Receptora de Imagens 01 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir está apresentado o fluxograma de ações a bordo da Unidade 

Marítima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I-1 - Fluxograma das ações a bordo. 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir está apresentado o relatório do simulado. 

 
Quadro I-1 - Relatório de simulados. 

SIMULADO NÍVEL Unidade(s) Marítima(s) 
Envolvida(s) Data Início Término

 1  2  3  /    /   :        :       

Etapa 1 - Planejamento do Simulado 

Participantes 
Nome Função na EOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cenário Acidental/Conseqüências 

 
 

 

Planejamento das Ações 
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I - BARREIRAS 

 
Apresentamos, a seguir o dimensionamento da quantidade e os tipos de 

formação com barreiras para recolhimento de óleo. 

 

I.1 - DIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE BARREIRAS 

 
A PETROBRAS esclarece que para definição do critério de dimensionamento 

de barreiras considerou o estabelecido pela legislação, a experiência prática e a 

viabilidade operacional como principais balizadores. 

Pela Resolução CONAMA Nº 398/08 (Anexo III, item 2.1), a quantidade 

mínima de barreiras para a contenção da mancha de óleo deve ser estabelecida 

de acordo com o cálculo da capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo - 

CEDRO. 

Desta forma a empresa entende que a quantidade de barreiras deve ser 

compatível com a vazão dos recolhedores previstos na estratégia de resposta. 

Informamos que este dimensionamento difere do apresentado no Plano de 

Emergência para Vazamento de Óleo da Área Geográfica do Espírito Santo, pois 

considera o estabelecido pela nova Resolução CONAMA Nº 398/2008. 

De acordo com a experiência prática e viabilidade operacional, observou-se 

que a quantidade máxima de barreiras a ser lançada por uma embarcação oil 

recovery durante uma operação de contenção, visando sua segurança, 

integridade do equipamento e melhor desempenho desta (manobrabilidade e 

facilidade no estabelecimento de formação), varia de acordo com o tamanho da 

embarcação, seu sistema de propulsão e o espaço disponível para locação de 

equipamentos, não devendo exceder a 400 metros. 

Desta forma, a empresa elaborou uma tabela para disponibilização das 

barreiras de acordo com a vazão do recolhedor, considerando que quanto maior 

sua vazão, maior o porte da embarcação e maiores as facilidades disponibilizadas 

pelo seu sistema de propulsão. 



Pág. 
2/3 

Plano de Emergência 
Individual para Incidentes de 

Poluição por Óleo - P-58 
Anexo II.9.3.5.2.1-1 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

    

 

      

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________
Técnico Responsável 

Relatório 
       BR 

00000000/00 

Revisão 00 
04/2011 

 

 
Tabela I.1-1 - Disponibilização de barreiras de acordo com a vazão 

do recolhedor. 
 

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

0 - 50 100 

51 - 100 200 

101 - 200 250 

201 - 250 300 

A partir de 251 400 

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

 

Vale ressaltar, que mesmo com o dimensionamento prévio das barreiras, a 

quantidade necessária à execução da estratégia de resposta pode variar e é 

definida pelo Coordenador de Operações no Mar, no momento do incidente em 

função das condições meteo-oceanográficas e do comportamento do óleo, 

podendo inclusive fazer parte da estratégia, a utilização de lances de barreiras 

adicionais disponibilizados a partir dos CDAs. 
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I.2 - TIPOS DE FORMAÇÃO COM BARREIRAS 

 

 
 

Figura I.2-1 - Formação em “U”. Esta formação permite que uma outra 
embarcação faça o recolhimento do óleo. 

 
 

 
 

Figura I.2-2 - Formação em “J”. Nesta formação, a 
embarcação, que forma o seio do “J”, é a 
que lança o equipamento de recolher o 
óleo. 
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Etapa 2 – Realização do Simulado 

Participantes 
Nome Função na EOR 
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Etapa 3 – Avaliação do Simulado 

Comparecimento / Tempo Resposta: 

Nº de Participantes  
Previsto: Realizado:  Ruim (<80%)    Bom (>80%) 

 

Tempo de Mobilização das Equipes 
Equipe T. Previsto T. Gasto

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Comportamento do Pessoal 
Liderança na condução do exercício   Ruim   Reg.    Boa 

Ordem durante o exercício   Ruim   Reg.    Boa 

Desencadeamento das Ações   Ruim   Reg.    Bom

Uso e conservação dos EPIs   Ruim   Reg.    Bom

Tratamento dos resíduos gerados   Ruim   Reg.    Bom

Comentários 
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I - INTRODUÇÃO 

 

I.1 - OBJETIVO DO RECONHECIMENTO AÉREO 

 
O reconhecimento aéreo é essencial para uma resposta efetiva a derrames 

de óleo tanto para facilitar a localização do óleo no mar quanto para melhorar o 

controle das operações de limpeza.  

É necessário localizar o óleo, a fim de que medidas sejam tomadas em tempo 

hábil. Entretanto, encontrar o óleo e então interpretar sua aparência em termos de 

quantidade e tipo é freqüentemente difícil. As condições de tempo e mar na área 

de busca podem ser desfavoráveis e a semelhança entre o óleo flutuante e outros 

fenômenos é algumas vezes enganosa. O objetivo desta orientação, é ilustrar 

algumas dessas dificuldades. 

 

I.2 - PREPARAÇÕES PARA RECONHECIMENTO AÉREO 

 
A aeronave disponibilizada para observação aérea deve possuir 

características de boa visibilidade e recursos de navegação adequados. 

Normalmente a utilização de helicópteros é o mais adequado para o 

monitoramento aéreo.  

Um plano de vôo deve ser previamente preparado usando um mapa de 

escala apropriada e levando em conta qualquer informação disponível que possa 

reduzir a área de procura tanto quanto possível. Para evitar confusão, é 

aconselhável desenhar uma rede sobre o mapa tal que, qualquer posição possa 

ser positivamente identificada por uma rede referência. Por exemplo, uma rede 

quadrada pode representar cada uma milha quadrada.  

A tarefa de localizar a posição do óleo é simplificada se dados sobre ventos e 

correntes são disponíveis, visto que ambos os agentes contribuem para o 

movimento do óleo flutuante. O mecanismo pelo qual o movimento de superfície é 

induzido pela corrente de vento não é perfeitamente conhecido, mas tem sido 
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verificado empiricamente, que o óleo flutuante se moverá com a influência de 

cerca de 3% da velocidade do vento.  
 
Na presença de correntes de superfície, um movimento adicional de óleo, 

proporcional à força da corrente, será superposto sobre qualquer movimento de 
direção do vento.  

Próximo à terra, a força e direção de qualquer corrente de maré devem ser 
consideradas para predizer o movimento do óleo, sendo que, em mar aberto, a 
contribuição é menos significante face à natureza cíclica do movimento da maré. 
Assim, com o conhecimento dos ventos e correntes predominantes, é possível 
predizer a velocidade e direção do movimento do óleo a partir de uma posição 
conhecida, como mostrado no diagrama a seguir. 

 
 

 
 

Figura I.2-1 - Movimentação da mancha de óleo. 
 

Em vista das dificuldades em se prever o deslocamento do óleo no mar, é 
necessário planejar a busca aérea. Uma "malha de busca" é freqüentemente o 
método mais econômico de procura (ver diagrama), e a visibilidade, altitude de 
vôo, duração do vão, disponibilidade de combustível, além de outras contribuições 
que o piloto possa dar, devem ser previamente consideradas.  
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Uma vez que o óleo tende a se alinhar em estrias compridas e estreitas 
paralelas à direção do vento, é aconselhável preparar a malha de busca cruzando 
(de um lado a outro) a direção do vento predominante, para aumentar as chances 
de detecção do óleo. 

 
 Outra consideração é a possibilidade de bruma e nevoeiro em alto mar que 

freqüentemente afetam a visibilidade.  
Dependendo da posição do sol, pode ser mais vantajoso voar na direção 

oposta ao planejado originalmente. A altitude de busca é geralmente determinada 

pela visibilidade. Em tempo claro, a 500 m (1500 pés), freqüentemente se 

comprova ser a altitude ótima para maximização da área em exploração sem 

perder a firmeza visual. Entretanto, é necessário baixar para meia altura, ou 

menos, a fim de se confirmar qualquer vestígio de óleo ou para analisar sua 

aparência.  

 

I.3 - APARÊNCIA DE ÓLEO NO MAR 

 
Do ar é notoriamente difícil distinguir entre óleos provenientes de derrames e 

uma variedade de outros fenômenos. Estes incluem sombra de nuvens; 

ondulações na superfície do mar, nódoas de algas em águas pouco profundas; 

diferenças na cor de duas massas de água adjacentes e descargas de esgoto. 

Uma tarefa particularmente difícil é distinguir entre lavagem de tanques de 

navios e óleo originado de derrames acidentais. Petróleo bruto ou óleo 

combustível, quando derramados no mar, sofrem mudanças na aparência com a 

passagem do tempo devido à evaporação, emulsificação e outros processos 

conhecidos coletivamente como "processo de envelhecimento do óleo".  

A maioria dos óleos espalhados lateralmente sob a influência combinada do 

peso e tensão superficial, forma faixas contínuas de óleo espesso escuro que 

gradualmente afinam em camadas prateadas ou iridescentes nas bordas. Alguns 

óleos crus e óleos combustíveis pesados são excepcionalmente viscosos e 

tendem a não espalhar muito, mas permanecem em manchas arredondadas 

circundadas por poucas ou nenhum filme. As manchas são logo quebradas em 

estrias - tipicamente com 30-50 metros de separação - que se formam de uma 
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maneira geral paralelas à direção do vento. Derrames de petróleo e alguns 

combustíveis são freqüentemente acompanhados pela rápida formação de 

emulsão água em óleo (mousse) que são freqüentemente caracterizadas por uma 

coloração marrom/laranja e uma aparência coesa.  

 

I.4 - QUANTIFICAÇÃO DE ÓLEO FLUTUANTE 

 
Uma avaliação precisa da quantidade de qualquer óleo observado no mar é 

virtualmente impossível devido à dificuldade de se medir a espessura e extensão 

do óleo flutuante. 

O espalhamento devido ao peso de um óleo derramado é bastante rápido e a 

maioria dos óleos líquidos logo alcançará um equilíbrio com espessura 

caracterizada por uma aparência preta ou marrom escuro. 

Similarmente, a coloração do filme de uma maneira geral indica sua 

espessura, conforme indica a Tabela 1 deste anexo. Uma estimativa segura da 

água contida em um "mousse" não é possível sem análises de laboratório, mas 

aceita-se que números de 50 a 80% são típicos, e que cálculos aproximados de 

quantidades de óleo podem ser feitos, visto que a maioria das mousses flutuante 

tem cerca de 1 mm de espessura. Entretanto deve ser enfatizado que a 

espessura da mousse e outros óleos viscosos é particularmente difícil para aferir, 

por causa de seus espalhamentos limitados. Na verdade em águas frias alguns 

óleos com alto ponto de fluidez1 (pour point) solidificarão em formas 

“imprognosticável” e a aparência das porções flutuantes contradirão o volume 

total do óleo presente.  

 

I.5 - RELAÇÃO ENTRE APARÊNCIA, ESPESSURA E VOLUME DE 

MAR 

 
A tabela abaixo obtida através das publicações "FIELD OPERATIONS GUIDE 

- INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)", da US Coast Guard, edição 2000. 

                                                 
(1) Ponto de fluidez é a temperatura abaixo da qual o óleo não fluirá. 
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(página 152 da publicação) e IMO – International Maritime Organization. Manual 

On Oil Pollution – Section IV – Combating Oil Spills. Londres, IMO, 1988, Draft - 

revisão junho de 2002, apresenta a relação entre a espessura de um filme de óleo 

observado no mar e o volume aproximado de óleo nele contido. 

 

 
Tabela I.5-1 - Relação entre a espessura de filme de óleo e o volume aproximado de 

óleo. 

Aparência do óleo Espessura 
(mm) 

Volume Aproximado 
(m³/km2) 

Brilho prateado 0,0001                     0,1 
Brilho de Arco Íris (iridiscência) 0,0003                     0,3 
Cores escuras 0,002                     2,2 
Marrom preto 0,1                    100 
Marrom alaranjado – Mousse  1                    1.000 

 
 

Para estimar a quantidade de óleo, é necessário além de aferir a espessura, 

determinar a área superficial dos vários tipos de poluição por óleo observada. 

Para evitar visões distorcidas, é necessário olhar verticalmente para baixo sobre o 

óleo quando avaliando sua distribuição. Para estimar a percentagem coberta de 

óleo em questão, a área real coberta relativa à área total afetada, pode ser 

calculada a partir do tempo de sobrevôo a velocidade constante. Fotografias 

algumas vezes auxiliarão no cálculo da percentagem do óleo flutuante e o uso de 

uma máquina instantânea pode, portanto, ser de grande ajuda.  

Para ilustrar o processo de estimar quantidade de óleo o seguinte exemplo é 

dado: 

"Durante um vôo de observação aérea a uma velocidade constante de 150 

nós uma mousse de petróleo e filme de brilho prateado foram observados 

flutuando em uma área de mar. O comprimento e largura foram observados 65 

segundos e 35 segundos respectivamente. A percentagem coberta de mousse na 

área contaminada foi estimada em 10% e a área coberta por filme em 90%".  
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A partir desta informação pode-se calcular que a da área contaminada 

medida é:  

 

[65 (seg) x 150 (Knot)] / 3600 (seg em 1h) = 2,7 milhas náuticas 

 

Semelhantemente, a largura da área medida é: 

 

(35 x 150) / 3600 = 1,5 milha náutica 

 

Dando uma área total de aproximadamente 4 milhas náuticas quadradas ou 

14 km². O volume de "mousse" pode ser calculado como 10% (percentagem 

coberta) de 14 km² x l000 (volume aproximado em m³ por km² da Tabela 1). Como 

50-80% deste mousse seria água, o volume presente seria de aproximadamente 

300-700 m³. Um cálculo semelhante para o volume do filme 90% de 14 km², 0,1 

que é equivalente a aproximadamente 1,3m³ de óleo. 

 Este exemplo serve também para demonstrar que embora o filme possa 

cobrir uma área relativamente grande da superfície do mar, ele tem uma 

contribuição muito pequena para o volume do óleo presente. Por isso é crucial 

que o observador seja capaz de distinguir entre "filme" e óleo espesso.  

 

I.6 - REGISTRO DOS SOBREVÔOS DE MONITORAMENTO 

 
As observações feitas nos sobrevôos de monitoramento devem ser 

registradas no formulário a seguir e disponibilizadas para o Coordenador das 

Ações de Resposta, de maneira a serem utilizadas no planejamento das 

operações subseqüentes. 
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Quadro I.6-1 - Formulário para registro de sobrevôos de monitoramento. 
 

 

  

Incidente: Data: 

Observador (es): 
 

Início do sobrevôo:     h            min Término do sobrevôo  H          min 

 Céu claro   Parcialmente nublado   Nublado   Chuvoso 

Velocidade do Vento 
(nós) 

Sentido do Vento Condições de mar 
(Escala Beaufort) 

Sentido da corrente

    

Mancha Aparência do 
óleo 

Área da Mancha
(km2) 

Estimativa de 
área Cobertura 

em % 

Área real 
(km2) 

Volume Estimado 
de Óleo 

(m³) 
1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
1) Informar as coordenadas inicial, final e, se possível, do ponto central de cada mancha 

observada durante o sobrevôo; 
2) Para classificação da aparência e estimativa do volume do óleo, utilizar a Tabela I.5-1 contida 

na seção I.5 deste anexo “Monitoramento Aéreo de Óleo no Mar”. 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir estão demonstrados os métodos de limpeza recomendados de 

acordo com o tipo de ambiente encontrado. 

 
Quadro I-1 - Métodos de limpeza. 
 

Ambiente Métodos de limpeza recomendados 

Costão rochoso 
exposto 

Recuperação natural 
Remoção manual 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 

Estrutura artificial 
exposta 

Recuperação natural 
Remoção manual 
Utilização de absorventes 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 

Terraço exposto 

Recuperação natural 
Remoção manual 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 

Praia de areia fina 

Recuperação natural (óleos leves e médios) 
Remoção manual 
Remoção mecânica 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo 
Recuperação de sedimentos 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 

 
(continua) 
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Quadro I-1 (continuação) 
 

Ambiente Métodos de limpeza recomendados 

Praia mista de 
areia e cascalho 

Recuperação natural (óleos leves e médios) 
Remoção manual (óleos médios e pesados) 
Remoção mecânica (óleos médios e pesados) 
Utilização de absorventes 
Remoção à vácuo (óleos médios e pesados) 
Recuperação de sedimentos 
Dilúvio (óleos leves e médios) 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 

Praia de cascalho 

Recuperação natural 
Remoção manual (óleos médios e pesados) 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo (óleos médios e pesados) 
Recuperação de sedimentos 
Dilúvio (óleos leves e médios) 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 
(óleos médios e pesados) 
Jateamento de água quente a baixa pressão (óleos pesados) 

Enrocamento 
(riprap) 

Recuperação natural 
Remoção manual 
Remoção mecânica (óleos médios) 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo (óleos médios e pesados) 
Dilúvio (óleos leves e médios) 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
(óleos leves e médios) 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 

Planície de maré 
exposta 

Recuperação natural 
Remoção manual (óleos médios e pesados) 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo (óleos médios e pesados) 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
(óleos leves e médios) 

 
(continua) 
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 Quadro I-1 (conclusão) 
 

Ambiente Métodos de limpeza recomendados 

Costão abrigado e 
escarpa 

Recuperação natural 
Remoção manual (óleos médios) 
Utilização de absorventes (óleos leves e médios) 
Remoção a vácuo 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 
(óleos médios e pesados) 

Estrutura artificial 
abrigada 

Recuperação natural 
Remoção manual 
Utilização de absorventes 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
(óleos leves e médios) 
Jateamento de água a temperatura ambiente e alta pressão 
(óleos leves e médios) 

Planície de maré 
abrigada 

Recuperação natural 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo (médios e pesados) 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 

Brejo salobro ou 
de água salgada 

Recuperação natural 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 

Manguezais 

Recuperação natural 
Utilização de absorventes 
Remoção a vácuo 
Dilúvio 
Jateamento de água a temperatura ambiente e baixa pressão 
(óleos leves) 

Fonte: NOAA, 2000, Characteristic Coastal Habitats - Choosing Spill Response Alternatives. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

A seguir está a Licença de Operação da Companhia Portuária de Vila Velha - 

CPVV.  
 

 
Figura I-1 - Licença de Operação da CPVV. 
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Figura I-2 - Requerimento de renovação da Licença de Operação da CPVV. 
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I.1- Responsável técnico pelo projeto 

 
A seguir estão os dados do responsável técnico pelo presente projeto. 

 

• Responsável Técnico: Carlos Alberto Giacomim Pereira 

IBAMA Nº. 201353 

CREA ES Nº. 080162629-3 
 

 

Figura I-3 – Cadastro Técnico Federal do responsável técnico pelo presente projeto. 
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I - INTRODUÇÃO 

 
A seguir estão apresentados os termos técnicos utilizados em inglês. 

 
Quadro I-1 - Quadro de térmicos técnicos inglês-português. 
 

Inglês Português 

Ballast Water Tank Tanque de água de lastro. 

Base Oil Óleo básico. 

Boat Deck Convés dos salva-vidas / baleeiras. 

Boiler Room Sala da caldeira. 
Butterfly Valve With Remote 
Operator 

Válvula borboleta com atuação 
remota. 

Cargo tanks Tanques de carga (óleo cru). 

Change Vestiário. 

Change Locker Armário de vestiário. 

Clean Oil Óleo limpo. 

Client Cliente. 

Company Empresa. 

Companyman’s Office Escritório dos fiscais. 

Conference Conferência. 

Control Cabin Cabine de controle. 

Control Panel  Painel de controle. 

Crane Guindaste. 

Crews Mess Refeitório da tripulação. 

Degasser Desgaseificador. 

Derrick Torre. 

Dirty Oil Óleo sujo. 

Double Bottom Fundo duplo. 

D. O. Tank Tanque de óleo diesel. 

Drain Dreno. 
(continua) 
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Quadro I-1 - Quadro de térmicos técnicos inglês-português (continuação). 
 

Inglês Português 

Drawn Desenho. 

Degrees Graus. 

Depth Moulded Calado moldado. 

Drawing Reference Desenho de referência. 

Drill Water Tank Tanque de água industrial. 

Electricians Workshop Oficina elétrica. 

Emergency Fuel Oil Day Tank Tanque diurno de óleo combustível 
de emergência. 

Emergency Generator Room Sala do gerador de emergência. 

Fill Station Local de abastecimento. 

Fire Lkr  Armário de incêndio. 

Flange Connection Conexão da flange. 

Flow Meter Medidor de fluxo. 

Fresh Water Tank Tanque de água fresca. 

Fuel Equipment Equipamento de combustível. 

Fuel Gauge Medidor de combustível. 

Fuel Oil Buffer Tank Tanque de compensação de óleo 
combustível. 

Fuel Oil Daily Service Tank Tanque de serviço diário de óleo 
combustível. 

Fuel Oil Service Pump Bomba de serviço de óleo 
combustível. 

Fuel Oil Setting Tank Tanque de aferição de óleo 
combustível. 

Fuel Oil Supply To Diesel Engine  Fornecimento de óleo combustível 
para motor a diesel. 

Fuel Oil Transfer Pump Bomba de transferência de óleo 
combustível. 

Fuel Return Chamber Câmara de retorno de combustível. 

Fuel Setting Tank Tanque de regulagem de 
combustível. 

Galley Cozinha. 

General Arrangement Arranjo Geral. 
 

(continua) 
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Quadro I-1 - Quadro de térmicos técnicos inglês-português (continuação). 
 

Inglês Português 

Globe Valve Válvula tipo globo.  

Hazardous Perigoso. 

Heating System Sistema de aquecimento. 

Helicopterdeck Heliponto. 

High / Low Level Warning Aviso de nível alto / baixo. 

High Pick-Up Coletor superior. 

Hose Mangueira. 

Hose Connection Conexão da mangueira. 

Incinerator Incinerador. 

Ladder To Derrick Escada para a torre. 

Laundry Lavanderia. 

Length Comprimento. 

Locker Vestiário. 

Lub. Oil Storage Tank Tanque de armazenamento de óleo 
de lubrificação. 

Lube Oil Purifiers Purificadores de óleo de lubrificação. 

Lube Oil Storage Tank Tanque de armazenamento de óleo 
combustível. 

Main Deck Convés principal. 

Main Store Almoxarifado principal. 

Mechanic's Workshop Oficina mecânica. 

Mooring leg orientation Orientação do pé da amarração. 

Non-Condensated Fuel Tank Tanque de combustível não-
condensado. 

Non-Hazardous Não perigoso. 

North Norte. 

Oil Recirculation Recirculação de óleo. 

Oily Bilge Settling Tank Tanque de decantação de esgoto 
com óleo. 

Overflow-To-Overflow Tank Linha de transbordamento do tanque 
de transbordamento. 

 
(continua) 
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Quadro I-1 - Quadro de térmicos técnicos inglês-português (continuação). 
 

Inglês Português 

Paint Lkr. Pump Rm. Acetylene Rm. Armário de tinta, sala de bombas e 
sala de acetileno. 

Passage Caminho. 

Pipe Tubo. 

Pipe Recess Recesso de duto. 

Potable Watertank Tanque de água potável. 

Pressure Gauge Medidor de pressão. 

Principal Dimensions Principais dimensões. 
Prop Rm. Switchboard Rm. Emer. 
Gen. Rm. Quadro de energia de emergência. 

Pump Skid Unit. Unidade modular da bomba. 

Radio Room Sala de rádio. 

Recreation Recreação. 

Relief Valve Válvula de alívio. 

Riser Conection Conexão do riser. 
Sack Storage Room (Hose 
Connection) 

Sala de armazenamento de sacos 
(conexão com mangueira). 

Savage Holding Tank Tanque de emergência. 

Scale Escala. 

Sea Water Tank Tanque de água do mar. 

Section Below Accommodation Seção abaixo das acomodações 

Self-Closing Valve Válvula de fechamento automático. 

Sheet Folha/Formulário. 

Ship's Office Sala de comando. 

Showers Chuveiros. 

Simplex Strainer Filtro simples. 

Site Manager Administrador local. 

Sitting Room Sala de reunião. 

Skid Drain Unidade modular de drenagem. 
 

(continua) 
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Quadro I-1 - Quadro de térmicos técnicos inglês-português (conclusão). 
 

Inglês Português 

Skimmer Tanks Tanque de filtro. 

Slop Tank Tanque de óleo sujo. 

Solas Locker Vestiário de salvaguardas da vida no 
mar. 

South Sul. 

Stewart`S Office Sala dos camareiros. 

Store Almoxarifado. 

Store Office Escritório do almoxarifado. 

Switch Over For D.O Supply & 
Overflow Of Header Tank Center 

Chave para o suprimento de óleo 
diesel & enchimento máximo do 
tanque. 

Switchboardroom Sala do quadro de distribuição. 

Tank description Descrição do tanque. 

Tank Plan Planta de tanques. 

Tank Top  Teto do tanque. 

Tankdeck   Convés do tanque. 

To Deadship Start Compressor Interromper/desligar o compressor de 
partida. 

Toilet Banheiro. 

Top Deck Convés superior. 

Transmitter Transmissor. 

Typical liquid density Típica densidade do líquido 

Wash/ Shower Lavatório/chuveiro. 

Waste Oil Óleo usado/Óleo sujo. 

Water Tank Tanque de água. 

Wheel Hous Cabine de comando. 

Wireline Unit Unidade portátil de geração de 
energia. 

Work Shop Oficina. 
 



Fundação  Universidade  Federal  do  Rio  Grande 

Museu Oceanográfico “Prof. Eliézer de Carvalho Rios” 

Centro  de  Recuperação  de  Animais   Marinhos  

                        

____________________________________________________________________________________ 
 

Rua Capitão Heitor Perdigão, nº 10 
Caixa postal 379 – CEP 96.200-970 – Rio Grande – RS – Brasil 

E-mail: museu@furg.br – site: www.museu.furg.br 
Fone: (53) 32 31 34 96 e 32 32 91 07 – FAX: (53) 32 32 96 33 

 

                                                            Rio Grande, 3 de julho de 2008. 
À  PETROBRAS 
 
Ref: Convênio com a Petrobras nº 4600005897 
 
Prezados Senhores,  

 

Atendendo a solicitação relativa ao Convênio supracitado, informamos 

que: 

- Em caso de emergência da Petrobras a infra-estrutura e o corpo 

técnico do CRAM estão disponíveis para atender a fauna atingida. 

- Este Centro é referência na área, e o trabalho de reabilitação é 

realizado desde 1974, com atuação local, no Brasil e no exterior.  

- O Centro de reabilitação de fauna, em Rio Grande, tem capacidade 

para atender 400 animais e esta equipado para o resgate, reabilitação e 

reintrodução de fauna no meio ambiente natural.  

 

Atenciosamente,   

                                                                                        

        

             Oc.Ms.Lauro Barcellos  

                                                                                    Diretor 
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II.10  CONCLUSÃO 

 

 A elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental Complementar permitiu a 

identificação das interferências ambientais inerentes à realização da Ampliação 

dos Projetos de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural na Área 

Denominada “Parque das Baleias”, Bacia de Campos. 

A área do Parque das Baleias está localizada no norte da Bacia de Campos, 

litoral sul do estado do Espírito Santo, a uma distancia de aproximadamente 80 

km do Pontal de Ubu, Municipio de Anchieta.. 

Os Campos de Produção Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 

Baleia Anã encontram-se localizados no talude continental, a profundidade de 

1.200 a 1.550 metros aproximadamente. Considerando a distância da costa e a 

profundidade, a presença física das unidades de produção deverá, em 

funcionamento normal, causar interferências somente na área oceânica. 

A escolha da UEP do tipo FPSO e do escoamento da produção de óleo e 

gás por meio de navios aliviadores e gasodutos, respectivamente, foi a alternativa 

tecnológica mais adequada em função da ausência de infra-estrutura regional e 

da distância dos campos de produção em relação à costa. Esta alternativa se 

mostrou como a única operacional e economicamente viável para atuação nesta 

área. Além disso, trata-se de uma solução amplamente usada em várias partes do 

mundo e de tecnologia conhecida e dominada pela PETROBRAS. 

Com relação às alternativas de localização das unidades de produção buscou-

se prioritariamente a instalação das mesmas próximas aos poços produtores 

dentro dos limites tecnológicos existentes. Não foram identificadas áreas de 

exclusão e/ou áreas sensíveis para o desenvolvimento da atividade no Parque 

das Baleias nos Campos de Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e 

Baleia Anã.  
O empreendimento causará impactos que podem ser considerados 

“efetivos”, ou seja, que são inerentes às atividades normais da operação, e 

“potenciais”, relacionados a situações acidentais, isto é, passíveis de ocorrer em 

atividades desta natureza. 
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A avaliação de impactos ambientais apresentada no Capítulo II.6 deste 

documento indicou que, embora a atividade de produção ocorra no ambiente 

oceânico, a maioria dos impactos reais deverá incidir sobre o ambiente no meio 

socioeconômico.  

Todos os impactos incidentes sobre os meios físico e biótico, reais ou 

potencias, são de natureza negativa, enquanto que, para o meio socioeconômico, 

foram identificados impactos reais também de natureza positiva.  

Em sua maioria, os impactos reais estarão restritos à área de intervenção 

da atividade. Porém, também foram identificados impactos que extrapolam esta 

área, principalmente os impactos positivos (ex.: aumento da produção de 

hidrocarbonetos, geração de royalties, geração de renda e dinamização da 

economia local) e os negativos (ex.: atração da população e pressão sobre a 

infraestrutura social e urbana), relacionados ao meio socioeconômico.  

Ressalta-se ainda, no meio socioeconômico, a interferência com a 

atividade pesqueira em decorrência do longo período de permanência da área de 

exclusão marítima. Este impacto, no entanto, ocorrerá na área restrita a um raio 

de 500 m em torno das unidades e a rota das embarcações de apoio, o que 

permite antever sua mitigação mediante estratégias de comunicação social que 

orientem as frotas atuantes na região quanto à presença das atividades nos 

Campos de Produção Jubarte, Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul e Baleia 

Anã. 

Nos meios físico e biótico os estudos indicaram que a fase de instalação não 

deverá causar impactos significativos ao meio ambiente, limitando-se 

principalmente a efeitos localizados, decorrentes do revolvimento do fundo 

marinho e descartes de efluentes e resíduos orgânicos gerados pelas 

embarcações envolvidas na operação. Quanto aos impactos da etapa de 

produção, serão, na maioria de abrangência local, relacionados, principalmente, 

às modificações na qualidade da água em função do lançamento de efluentes das 

Unidades de Produção. As considerações sobre a dispersão dos efluentes 

indicam que toda a influência do lançamento deste material ficará restrita à área 

do Parque das Baleias. 
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A qualidade da água e do sedimento na região de entorno das unidades de 

produção poderá sofrer modificações temporárias decorrentes dos descartes na 

zona adjacente às mesmas. Os principais descartes esperados correspondem à 

água de produção, água de resfriamento e aqueles gerados no sistema de 

tratamento de esgoto, pela unidade removedora de sulfatos e, pelos restos 

alimentares triturados. As modificações esperadas no ambiente pelágico devem 

se restringir ao entorno das unidades, visto que as condições hidrológicas e 

meteorológicas propiciam uma rápida diluição dos efluentes e degradação dos 

resíduos.  

Esperam-se impactos pontuais para a qualidade do sedimento assim como 

para a comunidade bentônica, principalmente nas etapas de implantação e 

desativação, provocando alterações locais nas feições do sedimento e na 

estrutura biótica de fundo. Essas alterações serão decorrentes do sistema de 

fundeio por ancoragem (fixação das âncoras) e demais instalações submarinas. 

Os impactos potenciais associados ao aspecto derramamento de óleo 

poderão incidir nos ambientes costeiro e oceânico. Considerando que a 

probabilidade de ocorrência de acidentes com derramamento de óleo é inerente 

às atividades de produção de óleo e gás, pode-se afirmar que a presença destes 

novos empreendimentos incrementará o potencial de risco de poluição acidental 

na região norte da Bacia de Campos, onde existe uma grande diversidade de 

ecossistemas costeiros com elevada importância para a conservação, a pesca e o 

turismo. 

Um acidente com derramamento de óleo poderá causar danos ambientais 

variáveis na região oceânica e costeira, dependendo do volume de óleo 

derramado, das características químicas do mesmo, e das condições meteo-

oceanográficas dominantes na região no momento da sua ocorrência, assim 

como da capacidade e rapidez no controle e mitigação de impactos no caso de 

um acidente desta natureza.   

Conforme o Capítulo II.8 – Análise e Gerenciamento de Riscos, foram 

identificados os possíveis eventos acidentais associados ao empreendimento e 

situações que possam levar a vazamentos de óleo diesel, produtos químicos e 

óleo cru na UEP e/ou para o mar. Contudo, são também previstas neste EIA, 
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medidas de prevenção para reduzir a probabilidade de ocorrência de tais 

acidentes, além de medidas de resposta, visando reduzir suas conseqüências 

caso venham a ocorrer. As medidas de resposta com relação aos acidentes no 

mar estão definidas no PEI – Plano de Emergência Individual, elaborado 

especialmente para definir os procedimentos de controles e combate a 

derramamentos no mar. 

Os aspectos ambientais analisados do empreendimento permitem concluir 

que a atividade não deverá afetar significativamente a qualidade do ambiente em 

que estará se inserindo. Desta forma, o empreendimento mostrou-se viável, tendo 

sido a maior parte dos impactos aos meios físico, biótico e socioeconômico 

avaliados como temporários, reversíveis e pouco significativos. Além disto, ficou 

demonstrada a viabilidade de evitar ou mitigar os impactos identificados, através 

de medidas propostas e projetos ambientais a serem desenvolvidos em todas as 

fases da atividade, e cujas premissas constam deste EIA. 
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II.12 GLOSSÁRIO  
 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  

 

Abalroamento: Ato ou efeito de chocar-se (a embarcação) com outra 

embarcação, cais, bóia, etc, de forma acidental e desastrosa; colidir.  

 

Abundância: Número total de ocorrência de uma mesma espécie em 

determinada área.  

 

ACAS: Água Central do Atlântico Sul.  

 

Adiabático: Processo no qual não há troca de calor entre o sistema e o meio.  

 

Advecção: Fluxo horizontal ou vertical da água na forma de corrente. 

Corresponde também ao processo de transporte de qualquer propriedade por 

correntes.  

 

Água industrial: Água utilizada para fins operacionais  

 

Água oleosa: água do mar com óleo.  

 

AIA: Água Intermediaria Antártica.  

 

Alcanos: Hidrocarbonetos de ligação simples; compostos binários de carbono e  

hidrogênio, saturados, acíclicos; hidrocarbonetos saturados. Fórmula (Cn H2n). 

Produzem ácidos orgânicos quando submetidos a um agente oxidante na 

presença de um catalisador. São insolúveis em solventes fortemente polarizados 

(água), e solúveis em solventes apolares (benzeno) e em solventes fracamente 

polarizados (álcool), e, muito utilizados em reações de combustão e substituição 

(halogenação, nitração, sulfonação).  
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Altura dinâmica: Trabalho realizado quando uma partícula de água com massa  

unitária é transportada de um nível para outro.  

 

Altura significativa de onda: Altura média das maiores ondas (1/3 do total de  

ondas) de um dado grupo de ondas.  

 

ANM: Árvore de Natal Molhada: Conjunto de válvulas, colocado sobre o solo  

oceânico, que controla a pressão e vazão de um poço submarino  

 
ANP: Agência Nacional de Petróleo.  

 

Anti-ciclone: Centro meteorológico de alta pressão.  

 

Antrópico: resultado das atividades humanas no meio ambiente.  

 

Antropogênico: impacto no meio ambiente gerado por ações do homem  

 

API: American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo). Ver Grau  

API.  

 

APP: Análise Preliminar de Perigo  

 

APP: Áreas de Proteção Permanentes (APP).  

 

AR: Análise de Risco.  

 

ASAS: Alta Subtropical do Atlântico Sul. Sistema sinótico anticliclônico dominante  

na região do Atlântico Sul. Característico centro de alta pressão na região.  

 

AT: Água Tropical.  

 

Bacia Sedimentar: a) área deprimida da crosta terrestre, de origem tectônica, na  
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qual acumularamse sedimentos; b) área na qual acumularam-se sedimentos em 

espessura consideravelmente maior que nas regiões adjacentes; c) entidade 

geológica que se refere ao conjunto de rochas sedimentares que guardam relação 

geométrica e/ou histórica mútua, cuja superfície hoje não necessariamente se 

comporta como uma bacia de sedimentação. Sua origem está ligada à cinemática 

da tectônica de placas. A maioria das bacias é formada em regime extensional ou 

compressional.  

 

Bbl: Barril de petróleo (volume: 42 galões ou 159 litros).  

 

Batimetria: designação comum da geometria do fundo do mar, lago ou curso de  

água, expressa pelas isobatimétricas de uma carta e pela sequência de cores que 

representam as classes de sonda reduzida entre elas. Em geral, utiliza-se o 

branco, o verde e várias tonalidades de azul, de forma variável com o tipo de 

carta.  

 

Bentos: Plantas ou animais que habitam substratos consolidados ou 

inconsolidados.  

 

Bioacumulação: Acumulação de elementos ou substâncias químicas por  

mecanismos biológicos de absorção em seres vivos.  

 

Biomassa: Número de organismos (em uma dada área, volume ou região)  

multiplicado pelo peso médio do total de indivíduos; valor dado em carbono.  

 

Blow Out Preventer (BOP): Conjunto de preventores de erupção de tipo gaveta 

e anular instalado numa gaveta de poço que permite fechá-lo imediatamente em 

caso de surgência e manter a pressão confinada. O conjunto possui uma linha de 

“choke” para descarregar gradativamente a pressão e linha de “kill” para injetar 

lama pesada a fim de aumentar o peso da coluna hidrostática até se estabelecer 

um equilíbrio contra pressão de formação.  
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Blowout: Surgência descontrolada de fluidos de formação (óleo ou gás) que pode  

começar com um kick (pequena intrusão de fluidos de formação que provocam 

um desequilíbrio nas pressões do poço) e culminar em uma erupção de grandes 

proporções.  

 

BNDO: Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Marinha do Brasil.  

 

Bóia Meteo-Oceanográfica: instrumento utilizado para realizar medições 

meteorológicas e oceanográficas.  

 

BPD: Barris por dia.  

 

BSW: Basic Sediment Water .  

 

Cabeça do poço: Conjunto de equipamentos colocados no fundo do mar e que  

servem para sustentar o revestimento.  

 

Cadeia Mesoceânica: notável feição de relevo positivo que, em conjunto, 

compõe um sistema de cordilheira predominantemente submarino, contínuo, 

sísmico e vulcânico .  

 

Cadeia trófica: Seqüência biológica onde cada organismo serve de alimento para  

o subseqüente.  

 

Camada de inversão: Em meteorologia, diz-se da região onde há aumento ou 

decréscimo de um dado valor atmosférico com a altitude.  

 

Camada de mistura (água): Camada superficial da massa d’água formada pelos  

processos turbulentos gerados pela incidência luminosa e ação de ondas na 

superfície do mar; camada superficial do oceano, acima da termoclina, 

homogeneizada pela ação do vento.  
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Campo: Área produtora de petróleo ou de gás natural, a partir de um reservatório  

contínuo ou a partir de mais de um reservatório, a profundidades variáveis; 

abrangendo instalações e equipamentos destinados à produção e escoamento.  

 

Cânion: vale longo, de bordas abruptas, que ocorre em regiões de platôs, de 

montanhas ou encravado na borda de platformas submarinas, em geral com um 

curso d'água em seu interior (cânion subaéreo) ou apenas servindo de duto para 

fluxos sedimentares subaquosos (cânion submarino).  

 

CDC: Centro de Diagnóstico do Clima.  

 

CE50: concentração que causa efeito a 50% dos organismos.  

 

Cenários Críticos: condições ambientais que venham a trazer mais risco à 

integridade do ambiente em caso de vazamento de óleo.  

 

CENO: Concentração de Efeito Não Observável, sendo a maior concentração 

utilizada que não causa efeito significativamente diferente do controle.  

 

CEO: Concentração de Efeito Observável, sendo a menor concentração utilizada 

que causa efeito significativamente diferente do controle.  

 

CETESB: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.  

 

CHN: Centro de Hidrografia da Marinha.  

 

Ciclone Extratropical: região de baixa pressão geradora de tempestades.  

 

CIRM: Comissão lnterministerial para os Recursos do Mar.  

 

CL50: Concentração do agente tóxico que causa efeito agudo (letalidade) a 50%  

dos organismos-teste.  
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CL5096h: Concentração do agente tóxico que causa efeito agudo (letalidade) a  

50% dos organismos-teste, após um período de exposição de 96 horas.  

 

Clástico: sedimento formado de rochas pré-existentes.  

 

CNUDM: Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.  

 

COADS: Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set.  

 

COI: Comissão Oceanográfica Internacional.  

 

Colmatação: processo pelo qual ocorre o preenchimento dos vazios de uma 

rocha, maciço, ou de descontinuidades, pela deposição de materiais 

transportados, ou pela precipitação de substâncias em solução.  

 

Completação: Consiste na instalação, no poço, dos equipamentos necessários  

para a produção de petróleo.  

 

CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente.  

 

Condições de Contorno: forçantes atuantes no modelo. Os modelos numéricos  

são baseados em equações diferenciais integrais que apresentam uma gama de 

soluções dependentes das condições de contorno impostas à elas. Como 

exemplo, no modelo de óleo as condições de contorno são o vento e as 

condições hidrodinâmicas.  

 

Condições Hidrodinâmicas: condições de contorno obtidas do modelo 

hidrodinâmico. As condições hidrodinâmicas impostas ao modelo de óleo são os 

campos de correntes, marés e ondas do oceano, na região de interesse.  

 

Conglomerado: rocha sedimentar clástica formada de fragmentos arredondados  
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e de tamanho superior ao de um grão de areia (acima de 2 mm), unidos por um 

cimento.  

 

Constantes Harmônicas: parâmetros usados para cálculos das componentes de  

marés.  

 

Controle: Exposição dos organismos somente à água de diluição, sem amostra.  

 

Coquina: Sedimento carbonático muito poroso, composto predominantemente 

por fragmentos de conchas de moluscos, algas, corais, geralmente cimentados  

por carbonato de cálcio.  

 

Corrente geostrófica: Corrente gerada pelo exato balanço entre a força 

gradiente de pressão horizontal e a força de Coriolis.  

 

Corrente de Turbidez: corrente de água contendo grande quantidade de material  

clástico em suspensão, que pode formar-se em declives submarinos, podendo 

tanto ter efeito erosivo como transportador, devido à sua maior densidade e 

viscosidade.  

 

Correntes: Movimento das águas marinhas em um único sentido, constituindo a  

circulação oceânica global.  

 

Correntômetros: equipamento que mede a intensidade e direção das correntes 

marinhas.  

 

Cosmopolita: Em oceanografia refere-se aos organismos com distribuição em 

todos os oceanos.  

 

Cromatógrafo: Equipamento para análise, identificação e medição da 

concentração dos componentes de uma mistura gasosa.  
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CTF: Cadastro Técnico Federal  

 

CV: Coeficiente de variação.  

 

CVD: Conexão Vertical Direta.  

 

Datum Aratu: Marco zero adotado para as coordenadas UTM da Bacia de 

Campos.  

 

Demersal: Espécie pelágica que vive próximo ao fundo do mar.  

 

Depocentro: Área mais deprimida e, conseqüentemente, com maior espessura  

sedimentar em uma bacia.  

 

DGPS – Dinamic Global Position Satelite: Sistema de posicionamento dinâmico.  

 

DHN: Diretoria de Hidrografia e Navegação, Ministério da Marinha.  

 

Diagramas T-S: gráfico cartesiano de temperatura por salinidade utilizado para  

análises de massas d'água.  

 

Dinâmica de fluidos: parte da mecânica destinada ao estudo de movimento de  

fluidos.  

 

Discretização: transformação de informação contínua em discreta (intervalos 

definidos).  

 

Distribuição Sazonal: distribuição ao longo das estações do ano.  

 

Distribuição Vertical: distribuição em profundidade ou altitude.  
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Divergência: Aumento da velocidade do fluxo de água ao longo do sentido do 

fluxo. Geralmente ocorre um fluxo horizontal de água em diferentes direções, 

partindo de um ponto comum. Nas ressurgências, as águas superficiais divergem 

e a água que estava abaixo ocupa o seu espaço.  

 

Diversidade biológica: variabilidade entre os organismos vivos, os sistemas 

ecológicos nos quais se encontram e as maneiras pelas quais interagem entre si 

e a ecosfera.  

 

Dobra: curvatura ou flexão produzida nas rochas por causas diversas como 

intrusão magmática, deslizamento, e principalmente tectônicas. É caracterizada 

por: eixo, plano axial e flanco e recebe diversas denominações de acordo com 

sua geometria, dobra aberta, dobra assimétrica, dobra de arrasto, dobra deitada, 

dobra isoclinal, etc  

 

Domos de sal: Estrutura resultante do movimento ascendente de camadas de  

massa salina, composta principalmente de halita.  

 

DP: Dinamicamente posicionada (o mesmo que PD).  

 

DUTC: Documento Único de Transporte de Cargas.  

 

E&P: Exploração e Produção.  

 

ECOS: Estação de controle, operação e supervisão dos processos.  

 

EDP: Conjunto de Desconexão de Emergência.  

 

Efeito “shoaling”: Descreve as mudanças na altura das ondas (sem descrever as 

mudanças na direção) associadas à transição de águas profundas para águas 

rasas, devido à influência do fundo.  
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Efeito(s) subletal(is): Efeito(s) que não causa(m) diretamente a morte dos 

organismos, sendo verificados efeitos no crescimento, reprodução, locomoção, 

etc.  

 

Efluentes líquidos: rejeitos gerados pela atividade de perfuração, no estado 

líquido.  

 

Elasmobrânquios: Peixes cartilaginosos; tubarões e raias.  

 

 

Embasamento: complexo indiferenciado de quaisquer tipos de rochas que 

compõem o substrato de um determinado pacote rochoso de interesse em uma 

área. Termo empregado para designar rochas mais antigas, geralmente mais 

metamorfisadas e de estruturação tectônica diferente, que servem de base a um 

complexo rochoso metamórfico ou sedimentar.  

 

Emissões Atmosféricas: emissões de gases geradas pelos exaustores,  

máquinas de diesel e turbinas, teste de poço e VOC (durante o  

abastecimento)  

 

EMT: Emergency Management Team: Equipe de Gerenciamento da Emergência.  

 

EOR: Equipe Organizacional de Resposta.  

 

EPA: Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental  

Americana).  

 

EPI: Equipamento de Proteção Individual.  

 

Equinodermos: Filo de organismos (Echinodermata)  

 

ERT: Emergency Response Team : Equipe de resposta à emergências.  
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Escoamento: Atividade que escoa a produção de petróleo e/ou gás natural  

 

ESD: Emergency ShutDown : Sistema Emergencial de Interrupção da Atividade.  

 

ESDV: Emergency Shut Down Valve: Válvula para parada de emergência.  

 

Estados de Mar: caracterização das condições do mar em função dos seguintes 

parâmetros de onda: altura significativa (Hs), frequência de pico (Tp) e direção 

principal.  

 

Estratigrafia: ramo da geologia que se ocupa do estudo da seqüência das 

camadas. Procura investigar as condições da sua formação e visa correlacionar 

os diferentes estratos, principalmente por meio do seu conteúdo fossilífero. Não 

ocorrendo fósseis adequados, usam-se métodos petrográficos – litoestratigrafia.  

 

Estrutura Termohalina: estrutura identificada por seus índices de temperatura e 

salinidade.  

 

Estruturas halocinéticas: Estruturas compostas por domos salinos que 

apresentam um movimento vertical ascendente, em virtude da densidade inferior 

às rochas sedimentares sobrejacentes.  

 

Estuário: Corpo d’água costeiro de circulação mais ou menos restrita, porém 

ainda ligado ao oceano.  

 

Eutrófico: Contém material nutriente em abundância.  

 

Exportação: Envio de petróleo, gás ou seus derivados para outra unidade ou do 

mar para o continente.  

 

Fácies: Caráter distintivo dos sedimentos, que indica as variações no caráter  
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biológico ou litológico de um depósito sedimentar.  

 

Falha: fratura ao longo da qual se deu um deslocamento relativo dos blocos  

contíguos.  

 

Falha Lístrica: falhamento de superfície curva, em geral com a concavidade  

voltada para cima, que se horizontaliza com a profundidade  

 

Fase Rift: Estágio da evolução da margem continental brasileira marcado por  

fraturamento e abatimento da crosta e localmente, por vulcanismo.  

 

FCDR: Ficha de Controle e Disposição de Resíduos.  

 

Fitobentos: Plantas bentônicas.  

 

Fitoplâncton: Algas planctônicas microscópicas.  

 

Flare: Queimador de gás da unidade de produção.  

 

Flow line: Trecho horizontal de uma linha submarina de escoamento.  

 

Fluidos das formações: Fluidos presentes no espaço poroso dos reservatórios.  

 

FPSO: Floating Production Storage and Offloading: Unidade flutuante de 

produção, armazenagem e transferência de petróleo.  

 

Frente Fria: É uma frente em que o ar mais frio substitui o ar menos frio. Quando  

ocorre o inverso denomina-se frente quente.  

 

Frente oceânica: Superfície que caracteriza um acentuado gradiente de 

densidade horizontal.  
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FSO: Floating Storage and Offloading: Unidade flutuante de armazenagem e 

transferência de petróleo.  

 

GARP: Global Atmospheric Research Program.  

 

Gas lift: Método de elevação artificial, que utiliza a injeção de gás na coluna de 

produção através dos MGL (Manifold Gas Lift).  

 

Gás natural: Mistura de hidrocarbonetos leves, gasosos (metano e etano, 

principalmente), obtida da extração de jazidas. Utilizado como combustível 

industrial, doméstico e automotivo.  

 

GATE: Global Atlantic Tropical Experiment.  

 

Geostrófico: balanço entre as forças de Coriolis e Gradiente de Pressão.  

 

GERCO: Gerenciamento Costeiro.  

 

Giro Subtropical do Atlântico Sul: grande giro formado pelas Correntes do 

Brasil, Deriva Oeste, Benguela e Sul Equatorial.  

 

Gondwana: Super-continente do Paleozóico Superior do Hemisfério Sul.  

 

GPM: Unidade de vazão, galões por minuto.  

 

GPS: Equipamento de posicionamento geográfico global que utiliza informações 

de uma rede de 34 satélites geoestacionários.  

 

Graben: Estrutura constituída por um bloco da crosta terrestre afundado por 

falhamento.  

 

Gradiente: Taxa de variação de uma grandeza escalar por unidade de distância.  
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Grau API: Classificação do petróleo quanto à sua densidade podendo ser: Leve  

(API > 30), Mediano (22 < API < 30), Pesado (10 < API < 22) e Extrapesado  

(API < 10).  

 

HA: Hipóteses Acidentais.  

 

Haloclina: Camada de água na qual há um rápido decréscimo da salinidade com  

o aumento da profundidade.  

 

Heliponto: Área da unidade destinada ao trânsito de aeronaves (helicópteros).  

 

Hidrato: Substância sólida formada pela cristalização da água em contato com o  

gás do petróleo a baixa temperatura e alta pressão.  

 

Hidrocarboneto aromático: Aquele que possui, em sua molécula, pelo menos  

um anel de benzeno.  

 

Hidrocarboneto: Composto químico constituído apenas por átomos de carbono e  

hidrogênio.  

 

HNA: Hidrocarbonetos não aromáticos.  

 

Horst: unidade crustal positiva, relativamente alongada e estreita, limitada por  

falhas normais  

 

hp: abreviação de horsepower, cavalo de força, unidade de potência do sistema  

inglês de medidas.  

 

HPA: Hidrocarbonetos Poliaromáticos.  

 

HTP: Hidrocarbonetos Totais de Petróleo.  
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IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis.  

 

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.  

 

Ictioplâncton: Ovos e larvas planctônicos de peixes.  

 

IMO: lntenational Maritime Organization.  

 

Incrustantes: Organismos que vivem incrustados ou presos no substrato.  

 

Indicadores biológicos: Organismos pelágicos que toleram limites estreitos de 

variação de temperatura e salinidade e, devido a isso, sua presença pode indicar 

também a presença massa d’água com tais características ambientais.  

 

Índice termohalino: Parâmetro de identificação para massas d’água.  

 

Indução: Fornece leitura aproximada da resistividade da rocha contendo 

hidrocarbonetos, através da medição de campos elétricos e magnéticos nas  

rochas.  

 

INMET: Instituto Nacional de Meteorologia.  

 

INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.  

 

Instabilidade Tropical: Caso o ar seja convectivamente instável pode causar 

chuvas.  

 

In-Tandem: Tipo de sistema de escoamento de produção de óleo realizado 

através de navio aliviadores.  

Isóbata ou isobatimétrica: Linha de mesma profundidade.  
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Isolinha: Linha de mesmo valor de uma grandeza qualquer.  

 

Isopicnal: Linha de mesma densidade.  

 

IUCN: União Internacional para Conservação da Natureza.  

 

IWC: Comissão Internacional Baleeira.  

 

Juvenil: Organismo jovem, ainda em estágio inicial de desenvolvimento.  

 

Kick: Intrusão de fluidos da formação do poço devido a um desequilíbrio entre a  

pressão hidrostática e a pressão de formação. O kick é o indício de que o pode 

ocorrer um blowout.  

 

Lâmina d'água ou profundidade da água: Distância entre a superfície da água  

e o fundo do mar.  

 

Lastro: Tudo que se coloca no porão de um navio para lhe dar estabilidade. No  

caso de petroleiros, é utilizada a própria água do mar.  

 

Lb/gal: Libra por galão.  

 

Lead: Área onde se encontra um alvo ou objetivo exploratório.  

 

LI: Licença de Instalação.  

 

Liner: Coluna auxiliar de revestimento, cujo topo é instalado dentro da coluna de  

revestimento.  

 

Linhas de fluxo: Linhas flexíveis que interligam o FPSO ao poço, acessando  
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tanto o interior da coluna de produção quanto o anular entre esta e o revestimento 

de produção (linhas separadas).  

 

LO: Licença de Operação.  

 

LP: Licença Prévia.  

 

LV: Válvula de Nível.  

 

Mangote de Transferência: Linha flexível para escoamento de óleo do FPSO  

para o navio aliviador.  

 

Manifold submarino: Estrutura submarina de coleta de produção para onde 

convergem as linhas flexíveis de poços satélites produtores, e de onde saem  

linhas de produção para o FPSO.  

 

Manifold: Câmara com diversas aberturas de entrada e saída, equipados com  

válvulas que permitem receber escoamentos de diversas procedências e 

direcioná-los para distintos destinos.  

 

Mapa batimétrico: Mapa georeferenciado com o posicionamento dos valores de  

profundidade no mar.  

 

Maré: Subida e descida periódica do nível do mar, causadas principalmente pela  

atração gravitacional do Sol e da Lua.  

 

Maré astronômica: Maré devida à atração do Sol e da Lua.  

 

Maré diurna: Maré com uma baixamar e uma preamar em um ciclo de maré (24h  

50min).  

 

Maré de quadratura: Maré onde ocorrem as menores variações em altura entre  
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preamares e baixamares consecutivas, ou seja, têm-se as menores preamares e 

as maiores baixa-mares, devido ao fato de a Lua, a Terra e o Sol estarem 

dispostos de forma perpendicular, ponderando os efeitos (ocorre nas fases 

Crescente e Minguante da Lua).  

 

Maré de sizígia: Maré onde ocorrem as maiores variações em altura entre 

preamares e baixa-mares consecutivas, ou seja, têm-se as maiores preamares e 

as menores baixa-mares, devido ao fato de a Lua, a Terra e o Sol estarem 

alinhados, somando seus efeitos (ocorre nas fases de Lua Cheia e Nova).  

 

Maré meteorológica: Maré causada principalmente pelo vento e por efeito da  

pressão atmosférica.  

 

Maré semi-diurna: Marés com 2 preamares e 2 baixa-mares por dia.  

 

MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição por Navios.  

 

Marulho (Swell): ondas fora da zona de geração, não estão mais sob influência  

do vento que as gerou; são ondas geradas a longas distâncias, normalmente, sob 

condições de tempestades.  

 

Massa d´água: Corpo de água homogêneo, com origem em uma região 

especifica do oceano, caracterizado pela temperatura, salinidade e densidade.  

 

Massa Equatorial Atlântica: Esta massa de ar tem como característica a 

estabilidade, pois possui duas camadas, a inferior fresca e úmida e a superior 

quente e seca.  

 

Massas Tropicais: Zona de ventos variáveis e divergentes das calmarias 

subtropicais dos anticiclones semifixos do Atlântico e do Pacifico.  

 

Meandro: Sinuosidade do curso normal de uma corrente oceânica.  
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MGDCP: Painel de geração e distribuição de carga elétrica  

 

mg/L: Miligramas por litro.  

 

MGR: Manual de Gerenciamento de Resíduos.  

 

mL: Mililitro.  

 

Modo baroclínico: modo tridimensional do modelo numérico.  

 

Modo barotrópico: modo bidimensional (horizontal) do modelo numérico.  

 

MODU: Mobile Offshore Drilling Unit.  

 

MV: Média Voltagem.  

 

NCAR: Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas.  

 

Nécton: seres do bioma aquático que nadam ativamente, sobrepondo-se as 

correntes.  

 

Navios aliviadores: Navios tanques que efetuam o transporte da produção de 

petróleo no mar para os terminais no continente.  

 

Nível trófico: A posição nutricional ocupada por um organismo na cadeia 

alimentar; p.e. produtores primários (plantas), consumidores primários 

(herbívoros), consumidores secundários (carnívoros), etc.  

 

NOAA: National Oceanographic and Atmospheric Agency: Agência nacional de 

oceanografia e Atmosfera.  

 

Normais Climatológicas: médias baseadas em séries 30 ou mais anos de dados  
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meteorológicos.  

 

Norte Verdadeiro: direção já corrigida da declinação magnética na região em 

questão.  

  

OC: Operations Co-ordinator  

 

Offloading: Transferência de óleo de uma embarcação para outra  

 

Offshore: Situado em região marinha ou oceânica  

 

Óleo: Porção do petróleo existente na fase líquida nas condições originais de 

reservatório, que permanece líquida nas condições de pressão e temperatura de 

superfície.  

 

Oleofílica: Atração por óleo  

 

Oligotrófico: Região que contém pouco material nutriente, portanto tem baixa 

produção biológica.  

 

OMS: Organização Mundial da Saúde.  

 

Onda: Perturbação da superfície livre do mar gerada por vento fora da área de 

observação.  

 

Ondas internas: Onda que se desenvolve no interior de fluidos com diferenças 

de densidades causadas, por exemplo, por estratificação térmica.  

 

Onívoro: Organismo que se alimenta tanto de plantas quanto de animais.  

 

OOC: Offshore Operators Committee.  
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OPF: Operation Products Facilities: Sistema de Facilidades  

 

Organismo séssil: Aquele que vive permanentemente fixo à superfície de um 

substrato ou de outro organismo.  

 

Organismo(s)-teste: Organismo(s) utilizados nos testes de toxicidade.  

 

Overboarding: Lançamento ao mar  

 

Pallets: Estrados de madeira para acondicionamento e transporte de material de 

fluido ensacado.  

 

PAT: Public Affairs Response Team: Equipe de Relações Públicas.  

 

PEI: Plano de Emergência Individual.  

 

Pelágico: Referente à coluna d’água oceânica e aos organismos que nela vivem.  

 

Período de Pico (Tp): parâmetro que mede o período da onda, em segundos. 

Representa a maior quantidade de energia na qual o espectro de onda se 

concentra.  

 

Petróleo: Mistura constituída predominantemente de hidrocarbonetos, que ocorre  

na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso.  

 

pH: Potencial hidrogeniônico.  

 

Plâncton: seres do bioma aquático que não nadam livremente, vivendo ao sabor  

das correntes.  

 

Plataforma continental: Extensão do continente sob o oceano; usualmente  

limitada na profundidade de 200 m.  
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Plataforma externa: Porção mais oceânica da plataforma continental.  

 

Plataforma interna: Porção costeira da plataforma continental.  

 
Plataforma média: Porção intermediária da plataforma continental.  

 

PLEM: Pipe Line End Manifold: Estrutura submarina equipada com válvulas, que 

permite a interligação de um conjunto de linhas na extremidade de um duto.  

 

PLET: Pipe Line End Terminal: Válvulas que fazem a interface entre os dutos 

rígidos e flexíveis.  

 

Posicionamento Dinâmico: Conjunto de motores com hélice que mantêm o 

navio posicionado sobre o campo, dispensando o uso de linhas de ancoragem 

para mantê-lo na locação.  

 

ppb: Partes por bilhão.  

 

ppm: Partes por milhão.  

 

Preamar: Altura máxima atingida durante cada subida da maré.  

 

Predador: Animal que se alimenta de outro animal.  

 

Produção: Conjunto de atividades que visam à extração dos hidrocarbonetos 

contidos nas jazidas.  

 

Produtividade primária: Quantidade de matéria orgânica sintetizada 

pelosorganismos, a partir de substâncias inorgânicas, por unidade de volume de  

água ou unidade de área e por unidade de tempo.  

 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Glossário 

II.12 
Pág 

23 / 29 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

Prospecção: Método ou técnica empregada para localizar e calcular o valor 

econômico de jazidas minerais.  

 

Província Nerítica: Referente à região costeira oceânica, com menos que 200m  

de profundidade.  

 

Província Oceânica: Referente à região oceânica propriamente dita, com águas  

mais profundas que 200m.  

 

PRT: Personnel Response Team: Equipe de Assistência Social.  

 

PSI: Libras por polegada quadrada.  

 

PSRM: Plano Setorial para os Recursos do Mar.  

 

PSU: Sigla em inglês para Unidade Prática de Salinidade.  

 

Pull in: Conexão das linhas flexíveis em um poço ou manifold submarino.  

 

Pull out: Retirada do riser de produção da UEP ou desconexão das linhas  

flexíveis de um poço ou manifold submarino.  

 

PVT: Pressão, volume e temperatura.  

 

Quebra de plataforma: Linha na extremidade da plataforma, a partir da qual há  

um brusco aumento da inclinação do fundo, marcando o início do talude.  

 

Queimador: Qualquer dispositivo próprio para a queima de óleo ou gás.  

 

Recrutamento: Denominação dada ao momento no qual o organismo em estágio  

larval sobrevive e passa a pertencer ao grupo dos juvenis ou dos adultos.  
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Reserva: Volume de petróleo que ainda poderá ser obtido como resultado da 

produção de um reservatório.  

 

Reservatório: Rocha permeável e porosa onde está armazenado o petróleo.  

 

Resíduos sólidos: rejeitos nos estados sólidos e semi-sólidos gerados pela 

atividade industriais, sendo incluídos os lodos provenientes dos tratamentos de 

esgoto, dos separadores de água e óleo e de qualquer líquido que não possa ser 

disposto no meio ambiente.  

 

Ressurgência: Processo no qual a água flui de profundidades maiores para 

menores.  

 

Revestimento: Tubulação de aço com diâmetro pouco menor que o do poço, 

conectada por rosqueamento, solidarizada à parede do poço por pasta de 

cimento, que tem a função de prevenir o desmoronamento das paredes do poço.  

 

REVIZEE: Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva.  

 

RGO: Razão gás/óleo.  

 

Rifte: fossa continental longa e estreita, bordejada por falhas normais. Gráben de  

extensão regional.  

 

RIMA: Relatório de Impacto Ambiental  

 

Ring fence: Área de interesse para continuidade das atividades exploratórias.  

 

Riqueza: número total de espécies em um ambiente.  

 

Riser de produção: Trecho de linha flexível vertical que interliga o sistema 

submarino de coleta à unidade de produção (UEP).  
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Riser: Cabo e/ou tubo umbilical para transporte de energia, dados e/ou gás, 

petróleo, lamas de perfuração, estéril retirado dos poços em processo de 

perfuração, ligando as instalações na superfície do mar até as instalações 

submarinas, ou vice-verso, de poços exploratórios ou de produção de petróleo ou 

gás natural.  

 

Roll: Balanço transversal da embarcação  

 

Rosa dos Ventos: Diagrama que mostra a direção dos ventos predominantes em  

um determinado local sob um dado período. A forma mais comum consiste de um 

ciclo de oito ou dezesseis linhas e a largura de cada linha é proporcional à 

frequência do vento daquela direção.  

 

Royalties: Valor pago a ANP pela produção de petróleo.  

 

SDV: Shutdown Valve. Válvula de Fechamento de Emergência.  

 

Segregação: separação dos rejeitos conforme suas características peculiares  

 

Shutdown: Parada de processo  

 

Sinérgicas: Propriedade característica de uma mistura de agentes tóxicos em  

que a interação entre os agentes exibem efeito tóxico cumulativo diferente do  

que o da aditividade.  

 

Sistemas Frontais: deslocamento de uma massa polar identificada como um  

sistema de baixa pressão.  

 

Sistema de Salvatagem: Sistema que permite o salvamento do pessoal 

embarcado na unidade, sendo composto por diversos equipamentos.  
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Sistema Submarino: Sistema composto pelas linhas de fluxo e estruturas 

submarinas, dentre as quais destacam-se as árvores de natal.  

 

Skid: Bandejas dotadas de ralo que coletam respingos de óleo e água da chuva.  

 

Slop tanks: Tanques para contenção de efluentes oleosos  

 

Slop: Vaso coletor utilizado numa planta de processo de uma plataforma.  

 

SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde.  

 

SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  

 

Subletal: Resposta a um estímulo, numa concentração do agente tóxico que está  

abaixo do nível que causa a morte diretamente.  

 

Supply: Suprimento da plataforma  

 

Talude continental: Região que representa a declividade diferenciada entre a 

plataforma continental e a bacia oceânica.  

 

TC: Turbo compressores.  

 

TEG: Trietileno Glicol.  

 

Termoclina: Camada de água na qual há um rápido decréscimo da temperatura 

com o aumento da profundidade.  

 

Termohalino: Referente à temperatura e à salinidade.  

 

Testes de toxicidade: Teste utilizado para avaliar o efeito de agentes químicos 

sobre os organismos vivos, sob condições padronizadas.  
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Testes ecotoxicológicos: O mesmo que testes de toxicidade, testes utilizado 

para avaliar o efeito de agentes químicos sobre os organismos vivos, sob 

condições padronizadas.  

 

Teste Hidrostático: Teste de estanqueidade para verificação de vazamentos em 

linhas de produção.  

 

TG: Turbo geradores.  

 

THP -Total de Hidrocarbonetos de Petróleo.  

 

TOG: Teor de óleos e graxas (mg/l).  

 

Toxicidade: Capacidade inerente a uma substância de causar um efeito deletério  

em organismos vivos.  

 

TR: termo de Referência emitido pelo IBAMA.  

 

Transientes: não permanente.  

 

Transponders: Equipamento transmissor de sinais que fica no fundo do mar que 

orienta o posicionamento da Unidade sobre o poço.  

 

Tratador Eletrostático: Separador cujo princípio é a circulação de corrente 

elétrica para aglutinação da água residual presente no óleo.  

 

Trend: termo genérico para a direção de ocorrência de uma feição geológica de  

qualquer dimensão ou natureza.  
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Turbidez: característica física da água, decorrente da presença de substâncias 

em suspensão, ou seja, de sólidos suspensos finamente divididos ou em estado 

coloidal, e de organismos microcópicos. Medida de redução da transparência.  

 

Turret: Estrutura cilíndrica, na qual são conectadas as linhas de ancoragem e  

dutos de escoamento do FPSO e que permite seu livre giro em função da 

resultante das forças ambientais.  

 

UC: Unidade de Conservação  

 

UEP: Unidade Estacionária de Produção.  

 

Umbilical eletro-hidráulico: Linha hidráulica que permite acionamento de 

válvulas submersas.  

 

USEPA: United States Environmental Protection Agency.  

 

UN-ES: Unidade de Negócios do Espírito Santo.  

 

VOC: “Volatil Organic Compounds”: Compostos Orgânicos Voláteis.  

 

Vórtice: Movimento circular da água em forma de rodamoinhos. Vórtices 

ciclônicos (anticiclônicos) giram no sentido horário (anti-horário) no Hemisfério 

Sul.  

 

WOCE: World Ocean Circulation Experiment.  

 

Zona produtora: região da Bacia de Campos onde estão localizados os diversos 

campos petrolíferos.  

 

Zona eufótica: Camada de água do oceano que recebe luz suficiente para que  

ocorra fotossíntese.  
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Zonação: Distribuição dos organismos em áreas, camadas ou zonas 

subseqüentes distintas.  
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ANEXO II.2.4-1 
CAPACITY PLAN  

(Incl Converted Tanks) 
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BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS

Region
LAR

1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Ácido Clorídrico 33%  
Uso do Produto: Fluido de acidificação
Família química: Ácido inorgânico

Fornecedor:
BJ Services Do Brasil Ltda.
Av. Luiz Carlos Prestes n˚ 290 - 3˚ andar - Salas 303-304
Condomínio Barra Trade III - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - 22775-055 Brasil
Tel: 55-21-2136-9230

NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:  (281)351-8131

2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Ingrediente N° CAS %
Ácido clorídrico 007647-01-0 33

3  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Causa queimaduras. Irritante para o sistema respiratório.

ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO:  Inalação. Contato com os olhos. Contato com a pele.

EFEITOS AGUDOS:
INALAÇÃO:
A inalação de vapor ou névoa da solução pode causar irritação de moderada a severa do trato respiratório. Pode 
ocorrer tosse, dores do peito e dificuldades para respirar. A inalação massiva pode causar edema pulmonar.
INGESTÃO:
Causa queimaduras na boca, garganta e estômago. Pode causar dores abdominais, náusea e vômitos.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Os vapores são irritantes para os olhos. O contato com a solução pode causar queimaduras severas e danos 
permanentes aos olhos.
CONTACTO COM A PELE:
Causa queimaduras severas.

4  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
INALAÇÃO:
Se inalado, remover para um lugar com ar fresco. Se não houver respiração, praticar a respiração artificial, de 
preferência o boca-a-boca. Se a respiração for difícil, administrar oxigênio. Somente o pessoal treinado deverá 
administrar oxigênio. Procurar atenção médica.
INGESTÃO:
Enxaguar a boca com água várias vezes. Não provocar o vômito. Oferecer à vítima água em abundância. 
Providenciar atenção médica imediatamente.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Em caso de contato, ou suspeita de contato, lave os olhos imediatamente com água em abundância durante pelo 
menos 15 minutos e procure atenção médica imediatamente.
CONTACTO COM A PELE:
Retirar a roupa contaminada imediatamente. Procurar imediatamente a mangueira ou chuveiro mais próximo onde a 
pele possa ser lavada com grandes quantidades de água e sabão Lavar durante pelo menos 15 minutos. Procurar 
atenção médica imediatamente.
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5  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
PERIGOS ESPECÍFICOS:
Material não combustível.
MEIOS DE EXTINÇÃO:
Utilizar os meios apropriados para cercar o fogo.
MÉTODOS ESPECIAIS:
Ao combater fogos químicos, os bombeiros deverão usar aparelhos autônomos de respiração e a roupa de proteção 
completa. CUIDADO: Este produto pode reagir violentamente se exposto à água, produzindo calor intenso e 
salpicaduras.
PRODUTOS COM PERIGO DE COMBUSTÃO:
Nenhum.

6  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Usar o equipamento de proteção especificado. Pequenos derramamentos - Cobrir o líquido derramado com material 
absorvente. Acondicionar o material absorvido em um container para a sua adequada disposição. Grandes 
derramamentos - Cercar para a sua contenção. Evitar que penetre nos esgotos ou encanamentos de água. 
Recolocar o produto em containers ou vasos adequados para a sua reutilização, se possível, ou sua disposição. (A 
neutralização deverá ser realizada somente sob condições controladas por pessoal especialmente treinado.)

7  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO:
Usar o equipamento de proteção especificado. Utilizar em área bem ventilada para evitar irritações causadas pelos 
vapores. Nunca adicionar água a este produto. Ao diluir, adicionar o produto lentamente à água fresca com agitação 
constante.
ARMAZENAMENTO:
Manter o container bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter longe de materiais incompatíveis. Proteger 
da congelação. Manter longe do calor. Armazenar longe da luz do sol.

8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONTROLES ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Exaustão local.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL:
Respirador com cartucho. Óculos de proteção resistentes a produtos químicos. Protetor facial. Luvas de borracha 
(Tempo de ruptura > 480 min). Avental de borracha. Botas de borracha. Macacão.

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:
Ingrediente
N° CAS

% ACGIH TWA ACGIH STEL

Ácido clorídrico
007647-01-0

33 NA CEIL-2 ppm

9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ESTADO FÍSICO: Líquido
COR: Incolor/amarelo pálido
ODOR: Pungente
PONTO DE EBULIÇÃO: 75-110°C
PONTO DE FULGOR (MÉTODO): Nenhum
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não aplicável
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não aplicável
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não aplicável
PRESSÃO DE VAPOR: 3-6 kPa @ 20°C
DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1): 1.3
TAXA DE EVAPORAÇÃO (nBuAc=1) : Não disponível
DENSIDADE RELATIVA (água=1): 1.16-1.17 @ 20°C
PONTO DE CONGELAMENTO: ~-35°C
pH: << 1
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HIDROSSOLUBILIDADE: Completo
VISCOSIDADE: Não disponível
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água): Não disponível

10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE:
Estável sob condições normais de utilização.
INCOMPATIBILIDADE/CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:
Pode reagir violentamente com ácidos fortes, agentes redutores e oxidantes. O contato com alguns metais produz 
hidrogênio inflamável. A reação com água pode gerar calor suficiente para inflamar materiais combustíveis.
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS:
Cloreto de hidrogênio. Cloro.
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA:
Não ocorre.

11  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA:
Ingrediente
N° CAS

% CL50 (inalação) DL50 (oral)

Ácido clorídrico
007647-01-0

33 3124 ppm/1 rato 900 mg/kg coelho

EFEITOS CRÔNICOS:
Edema pulmonar. Erosão dental.

SENSIBILIZAÇÃO:
Não conhecido.
CARCINOGENICIDADE:
Nenhum dos componentes deste produto encontra-se classificado como carcinogênico pela IARC, NTP ou OSHA. 
(IARC - Agência Internacional para Pesquisa de Câncer) (NTP - Programa Nacional de Toxicologia) (OSHA - 
Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (EUA))
MUTAGENICIDADE:
Não conhecido.
TOXICIDADE REPRODUTIVA:
Não conhecido.

12  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não disponível.

13  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO:
A disposição deverá ser realizada de acordo as regulamentações nacionais e locais. Consultar as respectivas 
autoridades locais para obter instruções e/ou aprovações antes da disposição.

14  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE
Nome de expedição: ÁCIDO CLORÍDRICO
N° ONU: UN 1789
Classe: 8
Etiqueta(s): 8
Grupo de embalagem: II

AÉREO (ICAO/IATA)
Nome de expedição: HYDROCHLORIC ACID
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N° ONU: UN 1789
Classe: 8
Risco subsidiário:
Etiqueta(s): 8
Grupo de embalagem: II

MARÍTIMO (IMDG/IMO)
Nome de expedição: HYDROCHLORIC ACID
N° ONU: UN 1789
Classe: 8
Risco subsidiário:
Etiqueta(s): 8
Grupo de embalagem: II
EmS: F-A, S-B  

15  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PERIGO (NFPA 704):

Saúde 34 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Inflamabilidade

Instabilidade

Riscos Específicos

00

1 3 1

16  OUTRAS INFORMAÇÕES
DATA DA EMISSÃO: 07/07/2009
PREPARADO POR: Chemical Technology Centre
A informação contida neste documento baseia-se em dados considerados exatos. No entanto, não há 
nenhuma garantia expressa ou subentendida com respeito à exatidão destes dados nem aos resultados 
obtidos da sua utilização. O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por qualquer ferimento 
causado pelo material ao comprador ou terceiros devido ao não seguimento dos procedimentos de 
segurança estipulados nas fichas de dados. Adicionalmente, o fornecedor não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer ferimento causado ao comprador ou terceiros devido ao uso incorreto do 
material, mesmo que tenham sido seguidos procedimentos de segurança razoáveis. Além disso, o 
comprador assume o risco decorrente do uso do material.

Revision: Sec/Para Changed Change Made: Date

1 N/A Initial Issue of Document 07/07/09
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
INFORMAÇÃO DO PRODUTO: ÁCIDO ACÉTICO 
INFORMAÇÃO DA EMPRESA: 
Empresa: SULATLANTICA IMPORTADORA E EXPORTADORA 
Endereço: Rua Furquim Mendes, 100 – Vigário Geral – Rio de Janeiro - RJ 
CEP : 21241 - 340 
Fax: (21) 3371 – 0504 / 2471 – 2934    Fone: (21) 2471-4923  
E-mail: suporte@sulatlantica.com.br            www.sulatlantica.com.br  
Emergência: Pró-Química - Abiquim: 0800-118270 (24 h) - Ligação Gratuita 
S.O.S. COTEC: ( 0800- 111767 / (0XX19) 3467-9700 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 
Tipo de produto: Substância 
Nome químico comum ou genérico: Ácido acético glacial 
Sinônimo: Ácido etanóico, ácido metanocarboxílico, ácido etílico, ácido vinagre 
CAS number: 64-19-7 
Ingredientes que contribuam para o perigo 
Nome Químico N.º CAS Concentração % Símbolo Frase R 
Ácido acético 64-19-7 100,0 C 10 ; 35 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Perigos mais Importantes: 
Produto corrosivo. 
Efeitos do produto 
Efeitos adversos à saúde humana: 
Ingestão: Causa queimaduras nas mucosas da garganta, boca e estômago. Danos nos rins, 
hemoglobinúria, anúria e hematúria podem ser produzidos. A ingestão pode ser seguida de colapso 
circulatório e morte. Pode, ainda, causar erosão no esmalte dos dentes. 
Olhos: O contato dos olhos com o líquido pode causar sérios danos, culminando com a perda total da 
visão. 
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Pele: O contato com ácido acético glacial provoca a destruição dos tecidos e sérias queimaduras. 
Inalação: Exposição contínua a altas concentrações de vapor do ácido pode produzir irritação no trato 
respiratório superior e bronquite crônica. A inalação de grandes quantidades pode produzir quadro 
agudo com morte por edema pulmonar. 
Efeitos ambientais: A disposição de significativas quantidades de produto no meio ambiente 
aquático pode causar mortalidade de espécies, apesar da baixa toxidade do produto. Quando emitido 
em determinadas quantidades na atmosfera, pode causar incômodos ao bem estar público. 
Determinadas quantidades do produto dispostas no solo podem causar certa contaminação do solo, 
subsolo, aqüífero subterrâneo e águas 
superficiais. 
Perigos físicos e químicos: Inflamável. Os vapores podem formar misturas inflamáveis com o ar. 
Inflama-se ao contato com chama nua, calor e faíscas. 
Principais sintomas: Irritação na pele, nos olhos e nas mucosas das vias respiratórias. 
Classificação do produto químico: Produto corrosivo, conforme NR’s. 
Visão geral de emergências: S1/2: guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças / S23: 
não respirar os gases/vapores / S26: em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com 
bastante água corrente e consultar um especialista / S45: em caso de acidente ou de indisposição, 
consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe dados do produto). 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Medidas de primeiros -socorros 
Inalação: Remova a vítima da área contaminada para um ambiente arejado. Se houver  necessidade, 
inicie respiração artificial. Leve o acidentado imediatamente ao médico. Contato com a pele: Se 
houver contaminação das roupas, retire-as e leve a pessoa imediatamente para o chuveiro. Lave o 
local afetado com água corrente em abundância por 15 minutos. Não coloque nenhum medicamento 
ou produto químicos na pele. Leve a pessoa imediatamente ao dermatologista. 
Contato com os olhos: Retire as lentes de contato, se houver. Lave os olhos imediatamente com água 
corrente e em abundância por 15 minutos. Não coloque nenhum medicamento ou produto químico. 
Leve a pessoa imediatamente ao oftalmologista. 
Ingestão: Não provocar vômitos. Se a vítima estiver consciente, dar clara de ovo levemente batida 
ou gelatina líquida para beber. Se estes produtos não estiverem ao alcance, dar água para beber 
devagar. Leve a pessoa imediatamente ao médico.  
Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. 
Descrição breve dos principais sintomas e efeitos: 
Pode provocar diarréia, náuseas, vômitos, problemas hepáticos, pneumonite química, dispnéia. 
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Proteção do prestador de primeirossocorros: 
Utilizar equipamento de proteção individual. 
Notas para o médico: Não provocar vômito ou lavagem gástrica devido o produto ser forte irritante 
de mucosas. Deve-se realizar tratamento sintomático e de manipulação. Em casos de inalação ou 
aspiração pode ocorrer pneumonite química. Em casos de ingestão podem ocorrer ulcerações no 
trato gastrointestinal. Ocorre freqüentemente albuminúria e hematúria. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
Meios de extinção apropriados: Água em forma de neblina, dióxido de carbono, pó químico seco e 
espuma. 
Perigos específicos: O ácido acético não é um líquido inflamável, mas seus vapores podem formar 
misturas explosivas com o ar, por volta de 40 ºC, constituindo um risco de incêndio. 
Métodos especiais: Em incêndios de grandes proporções deve ser usada espuma mecânica 
resistente a álcoois. Manter resfriamento do recipiente com água em forma de neblina. 
Proteção dos bombeiros: Utilizar equipamento de proteção individual adequado. 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
Precauções pessoais 
Remoção de fontes de ignição: Evacuar a área imediatamente. Desativar todas as fontes de 
ignição do local. Ventilar a área ao máximo 
Controle de poeira: Não aplicável, pois se trata de produto líquido. 
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas olhos:Só permitir o acesso de pessoal 
especializado e equipado com EPI’s adequados. 
Precauções para o meio ambiente: Não direcionar o material derramado para quaisquer sistemas 
de drenagem pública. 
Sistemas de alarme: Avisar as autoridades locais, bombeiros e/ou defesa civil. 
Métodos para limpeza 
Recuperação: Conter o produto derramado em diques. Caso não haja dique, circundar o vazamento 
com terra ou areia. Transferir o produto para recipiente adequado. 
Recolher o material absorvente.  
Neutralização: Não sendo possível recolher, neutralizar com carbonato de sódio. 
Disposição: A disposição final desse produto deverá ser realizada com acompanhamento de 
especialista e de acordo com a legislação ambiental local vigente. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
MANUSEIO 
Medidas técnicas 
Prevenção da exposição do trabalhador: 
Utilizar os equipamento de proteção individual. Manter ventilação adequada no local. As pessoas que 
manipularem o produto devem estar devidamente treinadas quanto às operações e os riscos 
existentes. 
Prevenção de incêndio e explosão: 
Manter afastado qualquer fonte de calor ou ignição. 
Precauções para manuseio seguro: 
Utilizar equipamentos de proteção individual, em local ventilado, longe de fontes de calor e de ignição 
e afastado de materiais incompatíveis. 
Orientações para manuseio seguro: Evitar manusear o produto em temperaturas inferiores a 16,6 
ºC, pois pode solidificar-se e danificar o recipiente. 
ARMAZENAMENTO 
Medidas técnicas apropriadas: Armazenar em local com ventilação adequada, ao abrigo de fontes 
de calor e longe de fontes de ignição. 
Condições de armazenamento 
Adequadas: Locais com temperaturas superiores a 16,6 ºC, com ventilação adequada, coberto, 
afastado de fontes de calor, ignição e materiais incompatíveis. O piso deve ser cimentado, resistente 
à corrosão, com diques de contenção, no caso de vazamento. A instalação elétrica deve ser 
totalmente vedada, de modo a evitar a ação corrosiva dos vapores do ácido acético. 
A evitar: Próximo à materiais incompatíveis, fontes de calor e ignição. 
Produtos e materiais incompatíveis:Ácidos fortes, bases fortes, materiais fortemente oxidantes, 2-
aminoetanol, nitrato de amônio, pentafluoreto de bromo, trifluoreto de cloro, metais comuns(exceto 
alumínio e aço inox). 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Medidas de controle de engenharia: Manter ventilação local adequada. 
Parâmetros de controle específicos 
Limites de exposição ocupacional: LT (NR-15) - 48h/semana: 8 ppm - 20 mg/m³ 
LT (ACGIH/TWA) – 40h/semana: 10 ppm - 25 mg/m³ 
LT (ACGIH/STEL) – 15 minutos: 15 ppm - 37 mg/m³ 
LT (OSHA/TWA) – 40h/semana: 10 ppm - 25 mg/m³ 
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LT (NIOSH/TWA) – 40h/semana: 10 ppm - 25 mg/m³ 
LT (NIOSH/IDLH): 1000 ppm 
Outros limites e valores: Grau de insalubridade (NR-15): máximo 
Procedimentos recomendados para monitoramento: Adotar procedimentos nacionais e/ou 
internacionais, Norma Regulamentadora n.º 7 e n.º 15 do Ministério do Trabalho, (NR-7 e NR-15), 
normas de higiene do trabalho da Fundacentro, procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH. 
Equipamentos de proteção individual apropriado 
Proteção respiratória: Para ambientes com concentração superior a 8 ppm de vapores de ácido 
acético, recomenda-se o uso de máscara com filtro específico para vapores orgânicos. Para altas 
concentrações, utilizar máscara com suprimento de ar. 
Proteção das mãos: Luvas impermeáveis de PVC. 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança hermético. 
Proteção da pele e do corpo: Roupas em tecido de algodão, aventais e botas forradas. Em casos 
especiais utilizar roupa anti-ácido. 
Precauções especiais: Recomenda-se o uso de ventilação local exaustora, onde os processos 
assim o permitirem. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem ser instalados nos locais de uso e 
estocagem. 
Medidas de higiene: Roupas e sapatos devem ser lavados e descontaminados após o uso. 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico: Líquido 
Forma: Límpido 
Cor: Incolor 
Odor: Penetrante e sufocante de vinagre 
pH: Não aplicável 
Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico 
Ponto de ebulição: 118 ºC à 1 atm. 
Ponto de fusão: 16,6 ºC 
Ponto de fulgor: Vaso fechado: 40 ºC Vaso aberto: 43 ºC 
Temperatura de auto-ignição: 425,8 ºC 
Limites de explosividade 
Inferior (LEI): 5,4 % (v/v) Superior (LES): 16,0 % (v/v) 
Pressão de vapor: 11,4 mmHg a 20 ºC 
Densidade de vapor: 2,1 (ar=1) 
Densidade: 1,049 (20/4 ºC) 
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Solubilidade: Produto na água: completa / Água no produto: completa / Em outros solventes (álcool 
etílico, glicerina éter): completa 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Condições específicas 
Instabilidade: Produto estável dentro das condições ideais de manuseio e armazenamento. Não 
reage com água. 
Reações perigosas: Contato com materiais incompatíveis. 
Condições a evitar: É particularmente perigoso em contato com produtos incompatíveis. Pode reagir 
violentamente com materiais oxidantes, como permanganato de potássio e o cromo trióxido. 
Produtos perigosos da decomposição: Quando aquecido, emite fumos acres. 
 
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 
Toxicidade aguda: DL50 (oral, rato): 3310 mg/kg 
DL50 (inalação, rato): 5620 ppm/1h 
DL50 (pele, coelho): 1060 mg/kg 
Efeitos locais: Ingestão: toxidade grau 2, ocorre fortes dores no estômago devido irritação da mucosa 
gástrica. Pode provocar lesão na cavidade oral, faringe e esôfago. 
Inalação: causa irritação das vias aéreas e falta de ar (dispnéia). 
Absorção pela pele: não ocorre. 
Contato com a pele: causa queimaduras com produto concentrado. 
Contato com os olhos: forte irritante ocular. 
Sensibilização: Corrosivo. Produz irritações até queimaduras graves, quando em contato com 
qualquer tecido do corpo, principalmente os olhos, membranas mucosas, pele e vias 
aéreas quando inalado. 
Toxidade crônica: Após exposição prolongada (de 7 a 12 anos na concentração de 80 a 200 ppm) 
pode ocorrer escurecimento e hiperqueratização da pele, principalmente das mãos. Podem ocorrer 
também conjuntivites, faringites, bronquites e erosão dentária. 
Limite perigoso para a saúde e vida: 1000 ppm/30 min. 
Efeitos específicos: Não carcinogênico. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
Persistência/degradabilidade: 
O ácido acético é o produto final de certas fermentações naturais, portanto a biodegradação ocorre 
com facilidade. O acetato de sódio formado na neutralização com soda cáustica também é facilmente 
biodegradável. 
Impacto ambiental: Água: em determinadas concentrações, o produto poderá conferir gosto e odor à 
água. Nestes casos poderá haver autuação do órgão de Controle de Poluição Ambiental. / Ar: embora 
não exista padrão ambiental para concentração do produto no ar, a emissão de odores pode causar 
incômodos ao bem estar da comunidade. Nestes casos poderá haver autuação do órgão de Controle 
de Poluição Ambiental. 
Ecotoxicidade: É pouco tóxico para peixe e invertebrados aquáticos e praticamente não tóxico para 
processos de lodo ativado. 
DBO: 52,0 a 62% em 5 dias 
Toxidade aquática: 
Peixes: daphnia magna (water flea): 48h limite: 80/150 mg/l 
(acetato de sódio): 48h limite: 5200-5800 mg/l 
Espécies do mar: artemia salina (brine shrimp): 48h LC50: 32 mg/l 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos de tratamento e disposição 
Produto: Não jogar o material em esgotos, bueiros, solo ou qualquer fonte de água. Acertar o 
pH do material recolhido entre 5,0 e 9,0 antes de enviar para disposição. A disposição final deste 
desse produto deverá ser realizada com acompanhamento de especialista e de acordo com 
legislação ambiental vigente. 
Restos de produtos: Os restos do produto poderão ser lavados com grande quantidade de água, 
ouneutralizados com solução de hidróxido de sódio, carbonato de sódio ou bicarbonato; os sais de 
acetato que se formam são solúveis em água e podem ser facilmente lavados. 
A evacuação das águas residuais no esgoto ou nos rios não devem ser efetuadas sem correção do 
pH entre 5,0 e 9,0. 
Embalagem usada: Não reutilizar. Enviar para recondicionadores qualificados ou executar 
procedimentos aprovados pelas autoridades federais, estaduais ou locais. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
Regulamentações nacionais e internacionais 
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Terrestre: 
N.º ONU: 2789 
Classe de risco: 8 
N.º de risco: 83 
Nome apropriado para embarque: Ácido acético 
Precauções especiais no transporte: - para transporte rodoviário deve ser seguido o Decreto n.º 
96.044 do Ministério dos Transportes. 
Marítimo: 
N.º ONU: 2789 
Classe IMO: 8 (IMDG – pag. 8100) 
N.º de risco: 83 
Simbologia: Líquido corrosivo 
EMS: 8-01 pag. 131 
MFAG: Tabela 700 – n.º pag. 149 
Aéreo: 
N.º ONU: 2789 
Classe IATA: 8 
Simbologia: Líquido corrosivo 
Grupo de embalagem: II 
Precauções especiais no transporte: Avião de passageiros: transporte máximo por embalagem = 1 
litro / Avião de carga: transporte máximo por embalagem = 30 litros 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 
 
Regulamentações 
- Legislação de transporte rodoviário de cargas perigosas – decreto 96.044 e portaria 291 
- IATA, IMO/IMDG 
- Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
- FISPQ/MSDS - fornecedores 
- Manual de autoproteção – manuseio e transporte rodoviário de produtos perigoso – PP5 (edição 
2000) 
- Manual de segurança e medicina do trabalho – Atlas – n.º 16 – 36ª edição 
- NR-7 – Portaria 3.214/78, MTb (NR n.º 7) 



 

 
 

  
 
                                 OS DADOS ACIMA TRANSCRITOS SÃO CÓPIAS FIÉIS DO ORIGINAL DO FABRICANTE 
 
  

                 RUA FURQUIM MENDES 100, VIGÁRIO GERAL - RJ - CEP 21.241-340 
               TEL (21) 2471-4923  2471-3206  2471-4643 /  FAX (21) 3371-0504 
               E.MAIL : suporte@sulatlantica.com.br  - www.sulatlantica.com.br  

- NR-15 – Portaria 3.214/78, MTb (NR n.º 15, anexo XI) 
Legenda: C: corrosivo / R10: inflamável / R35: provoca queimaduras graves / LT: limite de tolerância 
/ DL50: dose letal para 50% da população infectada / ACGIH: american conference of governmental 
industrial hygienits / TWA: time-weighted average concentration / OSHA: occupational safety and 
health administration / PEL: permissible exposure limit / NIOSH: national institute of occupational 
safety and health / REL: recommended exposure limit / IDLH: immediately dangerous to life or health / 
LTB: limite de tolerância biológico / CAS: chemical abstracts service / IMDG: international maritimes 
dangerous goods / IATA: international air transports association / TAG: tagliabue / TLV: threshold limit 
value / STEL: short threshold exposition limit. 
“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento 
para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação 
específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso 
combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.” 
 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Os dados e informações aqui transcritos se revestem de caráter meramente complementar, 
fornecidos de boa fé, e representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não 
significando, porém, que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o 
resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de suas 
responsabilidades em qualquer fase do manuseio do produto. Prevalece sobre os dados contidos o 
disposto nos regulamentos governamentais existentes. 
 
DATA DE ELABORAÇÃO: DEZ/2001  DATA DA REVISÃO: DEZ/2001 
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BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS

Region
LAR

1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Breaker AC-30%  
Numero de Item: 488330
Uso do Produto: Quebrador
Família química: Mistura de hidrocarboneto

Fornecedor:
BJ Services Do Brasil Ltda.
Av. Luiz Carlos Prestes n˚ 290 - 3˚ andar - Salas 303-304
Condomínio Barra Trade III - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - 22775-055 Brasil
Tel: 55-21-2136-9230

NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:  (281)351-8131

2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingrediente N° CAS %
Óleo mineral branco 008042-47-5 10-30
Óleos base de baixa toxicidade -- 60-100

3  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO:  Contato com os olhos. Contato com a pele.

EFEITOS AGUDOS:
INALAÇÃO:
Não é uma via de exposição normal, a menos que o produto seja aquecido ou pulverizado. A inalação de névoa pode 
causar irritação do trato respiratório.
INGESTÃO:
O produto possui baixa toxicidade oral. A ingestão de quantidades significativas pode causar dores abdominais e 
diarréia. As quantidades aspiradas pelo pulmão em um minuto durante a ingestão ou vômito, podem causar lesões 
pulmonares severas.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Pode causar irritação leve dos olhos.
CONTACTO COM A PELE:
O contato prolongado pode causar irritação leve.

4  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
INALAÇÃO:
Se inalado, remover da área para um lugar com ar fresco. Se apresentar quadro de irritação respiratória ou se a 
respiração se tornar difícil, procurar atenção médica.
INGESTÃO:
Enxaguar a boca com água várias vezes. Oferecer à vítima água em abundância. NÃO provocar o vômito. Procurar 
atenção médica. Se o vômito ocorrer naturalmente, manter a cabeça mais baixa do que os quadris para evitar a 
aspiração.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos e 
procure atenção médica se a irritação persistir.
CONTACTO COM A PELE:
Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com água e sabão em abundância. Tirar a roupa contaminada e 
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lavar antes de usá-la novamente. Se a irritação persistir, procurar atenção médica.

5  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
PERIGOS ESPECÍFICOS:
O produto se inflama sob calor forte.
MEIOS DE EXTINÇÃO:
Névoa de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico. A água ou a espuma podem espumejar.
MÉTODOS ESPECIAIS:
Arrefecer os recipientes expostos com água pulverizada. Ao combater fogos químicos, os bombeiros deverão usar 
aparelhos autônomos de respiração e a roupa de proteção completa.
PRODUTOS COM PERIGO DE COMBUSTÃO:
Óxidos de carbono.

6  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Usar o equipamento de proteção especificado. Remover fontes de ignição. Pequenos derrames - Cobrir o líquido 
derramado com material absorvente. Acondicionar o material absorvido em um container para a sua adequada 
disposição. Grandes derrames - Cercar para a sua contenção. Evitar que penetre nos esgotos ou cursos de água. 
Recolocar o produto em recipientes adequados para a sua reutilização, se possível, ou sua disposição.

7  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Usar o equipamento de proteção especificado.
ARMAZENAMENTO:
Manter o container bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter longe do calor. Manter longe de materiais 
incompatíveis.

8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONTROLES ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Deverá haver uma ventilação adequada para manter as concentrações 
abaixo dos limites de exposição aceitáveis
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL:
Quando os controles de engenharia não ofereçam uma proteção adequada contra a exposição à inalação, deverá 
ser utilizada a proteção respiratória apropriada. Óculos de proteção resistentes a produtos químicos. Luvas 
resistentes a produtos químicos. Vestuário de proteção integral (Macacão).

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:
Ingrediente
N° CAS

% ACGIH TWA ACGIH STEL

Óleo mineral branco
008042-47-5

10-30 5 mg/m3 (fração inalável 
do aerossol)

NA

Óleos base de baixa toxicidade
NA

60-100 5 mg/m3 (névoa do óleo) 10 mg/m3 (névoa do óleo)

9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ESTADO FÍSICO: Líquido
COR: Transparente/incolor
ODOR: Nenhum
PONTO DE EBULIÇÃO: Não disponível
PONTO DE FULGOR (MÉTODO): > 125°C (COC)
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não disponível
PRESSÃO DE VAPOR: Não disponível
DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1): Não disponível
TAXA DE EVAPORAÇÃO (nBuAc=1) : Não disponível
DENSIDADE RELATIVA (água=1): ~ 0.84
PONTO DE CONGELAMENTO: Não disponível
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pH: Não disponível
HIDROSSOLUBILIDADE: Insolúvel
VISCOSIDADE: Não disponível
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água): Não disponível

10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE:
Estável sob condições normais de utilização.
INCOMPATIBILIDADE/CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:
Oxidantes fortes.
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS:
Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA:
Não ocorre.

11  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
EFEITOS CRÔNICOS:
Dermatite.

SENSIBILIZAÇÃO:
Não conhecido.
CARCINOGENICIDADE:
Nenhum dos componentes deste produto encontra-se classificado como carcinogênico pela IARC, NTP ou OSHA. 
(IARC - Agência Internacional para Pesquisa de Câncer) (NTP - Programa Nacional de Toxicologia) (OSHA - 
Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (EUA))
MUTAGENICIDADE:
Não conhecido.
TOXICIDADE REPRODUTIVA:
Não conhecido.

12  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não disponível.

13  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO:
A disposição deverá ser realizada de acordo com as regulamentações nacionais e locais. Consultar as respectivas 
autoridades locais para obter instruções e/ou aprovações antes da disposição.

14  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE
Nome de expedição: NÃO CONTROLADO
N° ONU:
Classe:
Etiqueta(s):
Grupo de embalagem:

AÉREO (ICAO/IATA)
Nome de expedição: NÃO CONTROLADO
N° ONU:
Classe:
Risco subsidiário:
Etiqueta(s):
Grupo de embalagem:

MARÍTIMO (IMDG/IMO)
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Nome de expedição: NÃO CONTROLADO
N° ONU:
Classe:
Risco subsidiário:
Etiqueta(s):
Grupo de embalagem:
EmS:   

15  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PERIGO (NFPA 704):

Saúde 14 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Inflamabilidade

Instabilidade

Riscos Específicos

11

0 1 0

16  OUTRAS INFORMAÇÕES
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2009
PREPARADO POR: Chemical Technology Centre
A informação contida neste documento baseia-se em dados considerados exatos. No entanto, não há 
nenhuma garantia expressa ou subentendida com respeito à exatidão destes dados nem aos resultados 
obtidos da sua utilização. O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por qualquer ferimento 
causado pelo material ao comprador ou terceiros devido ao não seguimento dos procedimentos de 
segurança estipulados nas fichas de dados. Adicionalmente, o fornecedor não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer ferimento causado ao comprador ou terceiros devido ao uso incorreto do 
material, mesmo que tenham sido seguidos procedimentos de segurança razoáveis. Além disso, o 
comprador assume o risco decorrente do uso do material.

Revision: Sec/Para Changed Change Made: Date

1 N/A Initial Issue of Document 01/04/09
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
Produto BUTILGLICOL   
Empresa OXITENO NORDESTE SA INDUSTRIA E COMERCIO   
 OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO   
Endereço Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 1343-7º andar   
 BELA VISTA   
 São Paulo - SP - Brasil   
 01317-910   
Telefone (11)3177-6322/(11)3177-6075   
Fax (11)3288-0725   
Telefone para Emergências ( 
24 horas ) 

Mauá - SP (11)4478-3212   

 Tremembé - SP (12)3672-3578   
 Camaçari - BA (71)634-7658   
 Triunfo - RS (51)457-5134   

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES  
Tipo de Produto Substância tecnicamente pura.   

Nome Químico Comum ou 
Genérico 

Butilglicol   

Sinônimos 2-n-Butoxietanol; 2-butoxi-1-etanol; 3-Oxa-1-heptanol; �-Butoxietanol; 
Butoxietanol; Éter butílico do monoetilenoglicol; EBMEG.   

NºCAS 111-76-2   

Ingredientes Perigosos e 
Faixas de Concentração 

2-Butoxietanol (CAS 111-76-2): 98% em peso.   

Natureza Química Éter glicólico.   

# Outras Informações EC-Index-No.: 603-014-00-0 EC-No.: 203-905-0   

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
Perigos relevantes NOCIVO POR INALAÇÃO E EM CONTATO COM A PELE.   
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Ingestão Grandes quantidades do produto podem causar irritação gastrintestinal, 
depressão do sistema nervoso central e perda da consciência; podem 
causar danos aos rins e ao fígado [7].   

Inalação Exposição prolongada a vapores ou névoa do produto pode causar irritação 
ao nariz, garganta e trato respiratório, dor de cabeça, tontura, sonolência e 
náusea [7]. Pode afetar o sistema nervoso central; tem efeito narcótico [2]. 
Exposição à névoa ou a vapores concentrados pode causar irritação severa 
do nariz, garganta e trato respiratório, perda da consciência e danos aos rins 
e ao fígado. [2, 6].   

Pele Exposição prolongada pode levar à remoção de gorduras da pele, causando 
irritações e dermatites. Pode ser absorvido pela pele em quantidades tóxicas 
[4, 7, 8].   

Olhos Vapores podem causar irritação. O líquido pode causar irritação cuja cura 
pode ser demorada; pode irritar a conjuntiva e causar danos à córnea [7].   

Efeitos Ambientais Moderadamente tóxico para sistemas aquáticos.   

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  
PROCEDIMENTOS EM CASO 
DE INTOXICAÇÃO 

  

Ingestão Lavar a boca com água [5]. Dar à vítima um a dois copos de água se ela 
estiver consciente, não sonolenta e não apresentar convulsões [2]. NÃO 
INDUZIR O VÔMITO; se ocorrer, manter a cabeça mais baixa que o tronco 
para evitar a aspiração do produto para os pulmões [2]; lavar novamente a e 
repetir a administração de água. Procurar auxílio médico imediato no caso 
de ingestão de grandes quantidades do produto ou se o desconforto 
persistir.   

Inalação Remover a vítima para o ar fresco. Dar oxigênio em caso de dificuldade para 
respirar; não fazer respiração boca-a-boca [7]. Procurar auxílio médico se o 
desconforto persistir.   

Pele Lavar imediatamente com grandes quantidades de água, preferivelmente 
sob um chuveiro [6]. Tirar as roupas contaminadas durante o procedimento 
de lavagem. Procurar auxílio médico se a área do corpo atingida for grande, 
se for observada a formação de bolhas ou se o desconforto persistir [7].   

Olhos Lavar imediatamente com água corrente em abundância por pelo menos 15 
minutos, mantendo as pálpebras abertas. Evitar a contaminação do olho não 
afetado [7]. Remover lentes de contato, se possível [6]. Procurar auxílio 
médico se o desconforto persistir.   

Notas para o Médico Não se conhece antídoto específico. O tratamento deve ser direcionado para 
o controle dos sintomas e condições clínicas.   

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  
Meios de Extinção Espuma resistente a álcool, água nebulizada, dióxido de carbono e pó 

químico seco [2, 6]. Resfriar o tanque em chamas e tanques vizinhos com 
jatos de água nebulizada.   
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Perigos Referentes às 
Medidas de Combate 

 
A aplicação de jatos de água ou espuma diretamente sobre o produto em 
chamas pode ajudar a espalhar o fogo. A combustão do produto pode 
produzir monóxido de carbono, além de CO2.   

Equipamentos de Proteção 
aos Bombeiros 

Usar proteção respiratória autônoma.   
 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  
Precauções Pessoais Evacuar, iaolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e ou 

ignição. Usar os equipamentos de proteção indicados na seção 8.   
Precauções ao Meio 
Ambiente 

Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades 
competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de 
água ou se contaminar o solo ou a vegetação.   

Métodos para Limpeza Para pequenas quantidades pode ser um material absorvente inerte; 
grandes quantidades devem ser represadas com terra, areia ou outro 
material inerte. O produto deve ser recolhido para recipientes adequados, 
devidamente identificados, para descarte posterior. Lavar o local com 
bastante água, que também deve ser recolhida para descarte.   
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  
Medidas Apropriadas para 
Manuseio 

Usar em área bem ventilada. Evitar respirar os vapores. Evitar contato com 
os olhos, pele e roupas. Chuveiros lava-olhos devem estar disponíveis em 
locais apropriados [7].   

Medidas Apropriadas para 
Armazenamento 

Armazenar em local seco, bem ventilado e distante de fontes de calor e 
chamas abertas. Manter os recipientes bem fechados quando fora de uso. 
Em tanques deve ser mantida atmosfera de gás inerte. Prover aterramento 
adequado para evitar o acúmulo de eletricidade estática.   

Substâncias ou Materiais 
Incompatíveis 

Oxidantes fortes e compostos muito reativos com grupos hidroxila.   

Materiais para Embalagens Recomendados: Aço e polipropileno; quando traços de contaminação por 
ferro ou leve coloração não são aceitáveis usar recipientes de aço revestido 
ou aço inoxidável. Em juntas e guarnições usar borracha butílica ou 
politetrafluoretileno (PTFE) [7]. Inadequados: Zinco (aço galvanizado), cobre, 
alumínio e ligas desses materiais [7]. 
   

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
# Medidas de Controle de 
Engenharia 

Em locais fechados, deve este produto ser manuseado com ventilação 
adequada (geral diluidora ou local exaustora).   
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TLV-TWA (ACGIH) 20 ppm (Pode ser absorvido pela pele) [3].   

PEL-TWA (OSHA) 50 ppm (Pode ser absorvido pela pele).   

TLV-STEL (ACGIH) Não estabelecido [3].   

Proteção Respiratória Para concentrações acima do limite de tolerância ou em que as 
concentrações não possam ser determinadas com segurança usar máscaras 
de ar autônomas ou de ar mandado.   

Proteção das Mãos Luvas de borracha butílica [2, 7] ou nitrílica [2]. Luvas de couro não são 
recomendadas.   

Proteção dos Olhos Óculos de segurança, com proteção lateral.   

Proteção da Pele e do Corpo Botas de borracha butílica; avental de borracha [7].   

Precauções Especiais Lava-olhos e chuveiros de emergência. Em ambientes fechados manter 
ventilação local exaustora.   

Medidas de Higiene Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar as mãos após o 
manuseio.   

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  
Aspecto Líquido límpido, odor característico, e não residual.   

pH Não aplicável.   

Ponto de Ebulição 171,2ºC [10].   

Ponto de Fulgor em copo fechado: 65,5ºC [10].   

Temperatura de Auto-Ignição 244ºC [10].   

Limites de Explosividade 
Inferior - Superior 

1,1%vol a 93ºC - 12,7%vol a 135ºC [1-a].   

Pressão de Vapor a 20ºC: 0,08 kPa [10].   

Densidade de Vapor em relação ao ar: 4,6.   

Densidade a 20ºC: 901 kg/m3.   

Solubidade em água a 20ºC: completa.   

Viscosidade 3,36 mPa.s [10].   
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE  

Condições de Instabilidade Estável, sob condições normais de uso e de estocagem.   

Condições a Serem Evitadas Altas temperaturas e fontes de ignição; exposição prolongada ao ar e à luz 

solar direta [7].   

Materiais ou Substâncias 
Incompatíveis 

Bases fortes, agentes oxidantes fortes [7] e compostos muito reativos com 

grupos hidroxila.   

Produtos Perigosos da 
Decomposição 

A queima poderá produzir o monóxido de carbono, além do CO2.   

Considerações Sobre o Uso 
do Produto 

Pode formar peróxidos se ficar em contato prolongado com o ar. O produto 

comercial contém um inibidor de oxidação não volátil. Caso o produto seja 

submetido à destilação, seu destilado não conterá o inibidor e estará mais 

sujeito à formação de peróxidos, havendo riscos de explosão quando 

aquecido.   

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  

Toxicidade Aguda,Efeitos 
Locais e Sensibilização em 
Caso de 

  

Inalação Irritante das vias respiratórias em humanos a partir de 100 ppm; a 195ppm (8 

horas) provocou desconforto gastrintestinal [1-b] e a presença do ácido 

butoxi-acético na urina. Moderadamente tóxico. CL50, ratos: 2.900 mg/m3, 4 

horas [4].   

Contato com a Pele Irritante (coelho) [1-b]. Tóxico. DL50, poquinhos-da-índia: 230 mg/kg [4].   

Contato com os Olhos Irritante (coelho, 100mg/24 hors) [1-b].   

Ingestão Tóxico. DL50, ratos: 470mg/kg; DL, coelhos: 300 mg/kg [4].   

  
página: 5/8



 

  

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ  

  
Revisão: 01  8 de Outubro de 2004 

   
Toxicidade Crônica Os principais efeitos sub-crônicos observados em animais foram sobre as 

células vermelhas do sangue (hemólise), danos aos rins e aumento de peso 
do fígado quando expostos a altos níveis de concentração [4]. O ser humano 
apresenta grande resistência quando comparado com animais. Quando 
ocorre, o efeito é reversível, desaparecendo em poucos dias. Testes com 
animais não mostraram efeitos adversos significativos nos seus sistemas 
reprodutores, incluindo os testículos [9]; o principal efeito observado foi uma 
mortalidade maior de implantes. Em ratos alimentados com doses elevadas 
(mais de 6000 m/kg) foi observada redução na morfologia e na contagem de 
esperma [1-b]. Não foi observada ação teratogênica em todos os estudos 
realizados [9]. O produto mostrou alguma atividade mutagênica em 
microorganismos (Salmonella typhimurium) [1-b]. Em animais não foram 
observados efeitos mutagênicos relevantes como fator de risco para 
humanos [7]. Foi notada alguma atividade tumorgênica em camundongos 
sujeitos à inalação intermitente do 2-butoxietanol por dois anos, em 
concentrações de 250 ppm; testes semelhantes com ratos em atmosferas 
contendo 125 ppm não mostraram resultados conclusivos [1-b].   

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  
Efeitos 
Ambientais/Ecotoxicidade 

O Butilglicol não se acumula no meio ambiente e é biodegradável [6]. Teste 
padrão de degradação aeróbica (meio adaptado) (DBO5): 73% do teórico [5-
b]. É moderadamente tóxico para organismos aquáticos. LC50, Carassius 
auratus (goldfish), 24 horas: 1700 mg/L [5-a].   

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  
Tratamento e Disposição do 
Produto 

A incineração é o procedimento recomendado; se executada corretamente, 
serão produzidos apenas CO2 e água [7]. A incineração deverá ser feita de 
acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigentes e de acordo 
com as normas dos órgãos ambientais locais.   

Tratamento e Disposição de 
Restos de Produtos 

O mesmo indicado para o produto.   

Tratamento e Disposição de 
Embalagem 

Não cortar ou perfurar a embalagem ou soldar nas suas proximidades. Não 
remover os rótulos até que o produto seja completamente removido e a 
embalagem limpa. Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para 
recuperação em empresas credenciadas.   

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  
# NºONU Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 

420/2004 - Ministério dos Transportes.   
# Nome Apropriado para 
Embarque 

Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 
420/2004 - Ministério dos Transportes.   

# Classe de Risco Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 
420/2004 - Ministério dos Transportes. 
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# Número de Risco Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 

420/2004 - Ministério dos Transportes.   
# Grupo de Embalagem Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 

420/2004 - Ministério dos Transportes.   

15. REGULAMENTAÇÕES  
# Normas Aplicáveis Rotulagem de acordo com a Diretiva Européia 67/548/CEE. Símbolo: Xn - 

Nocivo. R-Frases: 20/21/22-36/38 - Nocivo por inalação, em contato com a 
pele e se ingerido. Irritante para olhos e pele. S-frases: 36/37-46 - Vestir 
roupas protetivas adequadas e luvas. Se ingerido, procurar auxílio médico 
imediatamente and mostrar o container ou o rótulo. EC-no.: 203-905-0 - EC 
rótulo. Rótulo reduzido. (1999/45/EC,Art.10,4) Símbolo: Xn - Nocivo. R-
frases: 20/21/22 - Nocivo por inalação, em contato com a pele e se ingerido. 
S-frases: -   

16. OUTRAS INFORMAÇÕES  
# Referências [1] NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health -a) NIOSH 

Pocket Guide to Chemical Hazards 
(http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0070.html) -b) RTECS-The Registry of 
Toxic Effects of Chemical Substances Rev. Julho 2000 
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/kj82d818.html) [2] NTP-Natioal Toxicicity 
Program, National Institute of Environmental Health (EUA), março 2002 
(http://ntp-server.niehs.nih.gov). [3] Limites de Exposição (TLVs®) para 
Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição 
(BEIs®) – 2002, ACGIH Worldwide, tradução Ass. Brasileira de Higienistas 
Ocupacionais, São Paulo-SP. [4] SAX´s Dangerous Properties of Industrial 
Materials – Tenth Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2000. [5] BRIDIÉ, A.L. 
Water Research, 13 (7), 1979 a) “The Acute Toxicity of Some Petrochemicals 
to Goldfish” pg. 623–626; b) BOD and COD of Some Petrochemicals pg. 
627–630. [6] International Labour Organization, Int. Chemical Safety Card 
No. 0059, 10-10-2000 
(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/
_icsc00/icsc0059.htm). [7] BP Chemicals “Butyl Glycol Ether” MSDS Code 
12181 8.01 (www.bpchemicals.com). [8] The Dow Chemical Co., MSD 
000046, 21 Jan. 2000 (http://dow.com). [9] EPA The United States 
Environmental Protection Agency – Integrted Risk Information System - 
Ethylene glycol monobutyl ether (EGBE) (2-Butoxyethanol) 
(http://www.epa.gov/iris/subst/0500.htm#revhis) [10] Oxiteno, Boletim 
Técnico: “Tintas – Butilglicol” TV01-09/99.   
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Abreviações ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (EUA) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society, EUA) CL50: 
Concentração letal para 50% dos animais de teste DBO5: Demanda 
biológica de oxigênio em 5 dias de teste DL50: Dose letal para 50% dos 
animais de teste EC0: Concentração (em efluente) que causa algum efeito 
tóxico em organismos de teste EC50: Concentração (em efluente) letal para 
50% organismos de teste. LCL0: menor concentração capaz de causar a 
morte de pelo menos um animal de teste NIOSH: National Institute for 
Occupational Safety and Health (EUA) OSHA: Occupational Safety and Helth 
Administration (EUA) PEL-TWA: Limite permitido de exposição - média 
ponderada no tempo TLV-TWA: Limite de tolerância - média ponderada no 
tempo TLV-STEL: Limite de tolerância - período curto de tempo (10 minutos, 
máximo) vol: em volume   

  

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da 
NBR 14725 de Julho de 2001 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações 
contidas neste documento refletem o nosso presente conhecimento e experiência, entretanto não implicam 
garantias de qualquer natureza. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou 
aplicação, as informações contidas nesta ficha não eximem os processadores da responsabilidade de executar 
seus próprios testes e experimentos.  

APROVADO ELETRONICAMENTE  

Itens excluídos do documento nesta revisão 
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   Ficha de Informação de Segurança de
Produto Químico - FISPQ

Produto: CARBOSAN QT

Data: 04/03/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

01 - Identificação do Produto e da Empresa

·PRODUTO CARBOSAN QT

·FORNECEDOR

·Nome LAMBRA PRODUTOS QUÍMICOS AUXILIARES LTDA

·Endereço Estrada Vasconcelos,490   13460-000 - Nova Odessa - SP - Brasil

·Fone (0xx19) 3466-9500

·Fax (0xx19) 3466-9505

·WEB: www.lamberti.com

02 - Composição e Informação sobre os Ingredientes

·Produto

·Natureza Química Dimetil Benzil Amonio

· Ingredientes que apresentam Perigo Cloreto de alquildimetilbenzil amonio (50%).....CAS Nº 85409-22-9

03 - Identificação de Perigos

·PRINCIPAIS PERIGOS

·Efeitos Nocivos  a Saúde Nocivo quando ingerido ou absorvido pela pele. Causa queimaduras
para pele e olhos. Causa danos à flora e fauna.

·Perigos específicos O preparado durante a combustão pode expelir gases nocivos. Não
respirar os fumos.

04 - Medidas de Primeiros Socorros

· Inalação Remover a vítima para local arejado.Se a vítima não estiver
respirando, aplicar respiração artificial.Se a vítima estiver
respirando, mas com dificuldade, administrrar Oxigênio a uma
vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procurar assistência médica
imediatamente.

·Contato com a pele Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados.Lavar a pele
com água em abundância por pelo menos 30 minutos,
preferencialmente sob chuveiro de emergência.

·Contato com os olhos Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 30
minutos, mantendo as pálpebras abertas.Usar de preferência um
lavador de olhos. Procurar assistência médica imediata.

· Ingestão Não provocar o vômito. Se a vítima estiver consciente lavar a sua
boca com água limpa em abundância. Procurar assistência médica
imediata.

· Instruções para o médico O tratamento emergencial assim como o tratamento médico após
superexposição devem ser direcionados ao controle do quadro
completo dos sintomas e das condições clínicas do paciente.
Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos.

·Proteção dos brigadistas Nas operações de resgate utilizar equipamento autônomo de
proteção respiratória.

05 - Medidas de Combate a Incêndio

·MEIOS DE EXTINÇÃO

·Apropriados Água nebulizada, CO2, Espuma, Pó Químico.

·Desaconselhados Jato d'água de alta pressão.

·Perigos específicos Em caso de incêndio o preparado pode expelir gases nocivos. Não
respirar os fumos, usar proteção para as vias respiratórias.
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   Ficha de Informação de Segurança de
Produto Químico - FISPQ

Produto: CARBOSAN QT

Data: 04/03/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

06 - Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

·PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS

·Precauções mínimas Isolar a área. Manter afastadas pessoas sem função no
atendimento da emergência. Sinalizar o perigo e avisar as
autoridades locais competentes. Não respirar os vapores.
Posicionar-se de costas para o vento. Eliminar todas as fontes de
ignição (chamas, fagulhas). Evitar contato com a pele e os olhos.
Evitar contato com fontes de calor. Não deixar que o produto se
espalhe pelo ambiente.

·Meio de proteção Óculos de segurança herméticos para produtos químicos, botas,
luvas e roupas de proteção impermeáveis e proteção respiratória
adequada.

·Medidas de emergência Circundar o produto derramado com diques de terra.Se indicado,
posicionar as embalagens com o lado do vazamento para cima.

·PRECAUÇÕES COM O MEIO ABIENTE Se possível, estancar o vazamento, evitando-se assim o contato
com a pele e roupas. Impedir que o produto ou as águas de
atendimento a emergência atinjam cursos d'água, canaletas,
bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de derramamento
significativo contê-lo com diques de terra, areia ou similar.

·MÉTODOS DE LIMPEZA

· Interdição Não utilizar água sem orientação específica.

·Recuperação Recuperar o máximo do produto possível. Recolher através de
aspiração em um recipiente de emergência, devidamente
etiquetado e bem fechado, para posterir reciclagem ou eliminação.

·Neutralização Absorver o produto derramado com terra seca ou absorvente seco.

·Limpeza/Descontaminação Não jogar água. Recolher o material absorvido do solo e o material
contaminado em recipientes independentes.

·Eliminação Não descartar em sistemas de esgoto. Não dispor em lixo comum.
A disposição final desse material deverá ser acompanhada de
acôrdo com a legislação ambiental vigente.

07 - Manuseio e Armazenamento

·MANUSEIO

·Procedimentos técnicos Providenciar ventilação local exaustora para extração do vapor onde
os processos assim o exigirem.

·Precauções Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o
contato prolongado e excessivo do produto com a pele, mucosas e
trato respiratório.

·Conselho de utilização Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene
industrial.

·ARMAZENAMENTO

·Procedimentos técnicos O piso do local de depósito deve ser impermeável e disposto de
maneira a constituir uma bacia.

·Condições de armazenamento

·Recomendações Manter os recepientes bem fechados, longe de fontes de ignição ou
fontes de calor direto. Eventuais recomendações sobre proteção do
Sol ou da chuva, serão indicadas com etiqueta na embalagem.

·Materiais de embalagem

·Recomendações Tambores de polietileno.
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   Ficha de Informação de Segurança de
Produto Químico - FISPQ

Produto: CARBOSAN QT

Data: 04/03/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

08 - Controle de Exposição e Proteção Individual

·MEDIDAS DE ORDEM TÉCNICA Captar vapores no ponto de emissão. Assegurar boa ventilação no
local de trabalho.

·Valor limite de Exposição TLV-TWA : 1900 mg/m3 ( Etanol)

·EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

·Proteção respiratória Não é necessária proteção respiratória em uso normal. Se
necessário utilizar respirador com filtro químico para vapores
orgânicos em ambientes abertos e baixa concentração do produto
no ar. Se necessário utilizar respirador com suprimento de ar ou
autônomo se a concentração for elevada e/ou se houver deficiência
de oxigênio.

·Proteção das mãos Luvas de proteção impermeáveis.

·Proteção dos olhos Óculos de segurança herméticos para produtos químicos.

·Proteção da pele e do corpo Roupa protetora e botas impermeáveis, a depender da atividade ou
operação.

·Meios coletivos de urgência Chuveiro de emergência e lavador de olhos.

09 - Propiedades Físico-Químicas

·ASPECTO

·Estado físico Líquido límpido.

·COR Incolor.

·ODOR Característico.

·PH 6,0 a 7,0  ( 25ºC, 10gr/l)

·TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS

·Ponto de fusão ~ - 5ºC

·Ponto de ebulição ~100ºC

·Ponto de fulgor Pto de inflamação 160 - 170ºC

·MASSA VOLUMÉTRICA (DENSIDADE) Densidade a 25°C - 0,98 KG/L

·SOLUBILIDADE

·Na água Completa.

10 - Estabilidade e Reatividade

·REAÇÕES PERIGOSAS

·Condições a evitar Estável em condições normais.

·Materiais a evitar Não conhecidas.

·Produtos perigosos de decomposição Estável em condições normais. Por combustão completa se
desenvolve fumos nocivos (decomposição térmoca > 200ºC)

11 - Informações Toxicológicas

·EFEITOS LOCAIS

·Contato com a pele Corrosivo.

·Contato com os olhos Corrosivo.

· INALAÇÃO / INGESTÃO Se ingerido causa sérios problemas ao aparelho digestivo. DL50
oral/ratos :500 - 2000 mg/kg

12 - Informações Ecológicas

·Efeitos sobre organismos aquáticos Biodegradabilidade 35 - 70%. DQO 400mg/gr.
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Data: 04/03/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

13 - Considerações sobre Tratamento e Disposição

·PRODUTO O tratamento e disposição do produto devem ser avaliados
tecnicamente, caso a caso. Consultar a LAMBRA.

·DESCARTE DE RESÍDUOS

· Interdições Não descartar em sistemas de esgotos e cursos d'água.

·Destruição/eliminação Incinerar em instalação autorizada.

·EMBALAGENS SUJAS

· Interdições Não eliminar junto com lixo doméstico.

·Destruição/eliminação Incinerar em uma instalação autorizada.

·NOTA Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de
regulamentações locais relativas a eliminação, que lhe digam
respeito.

14 - Informações sobre Transporte

·REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS

·Vias terrestres(MT,Portaria 204/1997) Nº ONU 1760.....Classe 8 Número de risco 88

·REGULAMENTAÇÕES INTERNACIONAIS

·Férrea/rodoviária (RID/ADR) Idem

·Via marítima (código IMO/IMDG) Nº ONU 3265...Classe 8

·Via aérea (OACI/IATA - DGR) Idem

·NOTA As prescrições regulamentares acima referidas são aquelas que se
encontram em vigor no dia da atualização.Tendo em vista a
constante evolução das regulamentações aconselhamos sempre
assegurar-se da validade da mesma junto a vossa agência
comercial.

15 - Regulamentações

·ETIQUETAGEM

·Classificações/símbolos O produto é considerado corrosivo e agressivo ao meio ambiente.

·NOTA As informações indicadas aqui referem-se às principais prescrições
aplicáveis ao produto.O utilizador deve ficar atento à existência de
outras disposições que complementem estas prescrições.
Recomenda-se ter em conta qualquer tipo de medidas ou
disposições de possível aplicação.
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Data: 04/03/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

16 - Outras Informações

·TIPOS DE UTILIZAÇÃO

·Recomendações Consultar a Ficha de Especificação Técnica do produto junto a
nossa área comercial.

·NOTA As informações aqui contidas relacionam-se somente ao material
específico identificado. A Lambra Produtos Químicos Auxiliares
acredita que tais informações são acuradas e confiáveis até a data
desta FISPQ. Elas foram elaboradas de boa fé. É chamada a
atenção dos utilizadores sobre os riscos eventualmente
encontrados quando um produto é utilizado para outros fins que não
aqueles que se conhecem. É de inteira responsabilidade do
utilizador a tomada de precauções ligadas a utilização do produto.
O conjunto das regulamentações mencionadas tem simplismente
como alvo ajudar o utilizador a cumprir as obrigações  que lhe
incumbem quando da utilização de produto químico. O utilizador
não está isento de cumprir outras obrigações legais acerca do
armazenamento e da utilização do produto além das mencionadas,
pelas quais ele é o único responsável.
N.A - Não se aplica
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   Ficha de Informação de Segurança de
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Produto: CARBOSAN THPS

Data: 24/02/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

01 - Identificação do Produto e da Empresa

·NOME DO PRODUTO CARBOSAN THPS

·FORNECEDOR

·Nome LAMBRA PRODUTOS QUÍMICOS AUXILIARES LTDA

·Endereço Estrada Vasconcelos,490   13460-000 - Nova Odessa - SP - Brasil

·Fone (0xx19) 3466-9500

·Fax (0xx19) 3466-9505

·WEB: www.lamberti.com

02 - Composição e Informação sobre os Ingredientes

·PREPARADO

·Natureza Química Tetrakis (Hidroximetil) fosfonio sulfato.

· Ingredientes que apresentam Perigo Tetrakis (Hidroximetil) fosfonio sulfato. CAS Nº 55566-30-8

03 - Identificação de Perigos

·PRINCIPAIS PERIGOS

·Efeitos Nocivos  a Saúde Risco de séria lesão aos olhos. Pode causar sensibiliozação por
contato com a pele. Nocivo se inalado.

·Perigos específicos O preparado durante a combustão pode expelir gases nocivos. Não
respirar os fumos.

04 - Medidas de Primeiros Socorros

· Inalação Remover a vítima para local arejado.Se a vítima não estiver
respirando, aplicar respiração artificial.Se a vítima estiver
respirando, mas com dificuldade, administrrar Oxigênio a uma
vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procurar assistência médica
imediatamente.

·Contato com a pele Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados.Lavar a pele
com água em abundância por pelo menos 30 minutos,
preferencialmente sob chuveiro de emergência.

·Contato com os olhos Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 30
minutos, mantendo as pálpebras abertas.Usar de preferência um
lavador de olhos. Procurar assistência médica imediata.

· Ingestão Provocar o vômito. Se a vítima estiver consciente lavar a sua boca
com água limpa em abundância. Procurar assistência médica
imediata.

· Instruções para o médico O tratamento emergencial assim como o tratamento médico após
superexposição devem ser direcionados ao controle do quadro
completo dos sintomas e das condições clínicas do paciente.
Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos.

·Proteção dos brigadistas Nas operações de resgate utilizar equipamento autônomo de
proteção respiratória.

05 - Medidas de Combate a Incêndio

·MEIOS DE EXTINÇÃO

·Apropriados Água nebulizada, CO2, Espuma, Pó Químico.

·Perigos específicos Em caso de incêndio o preparado pode expelir gases nocivos. Não
respirar os fumos, usar proteção para as vias respiratórias.

  Página:   1  Data/Hora:   01/03/2005 - 15:20   de  5  LAMBRA Produtos Químicos Auxiliares Ltda.  



   Ficha de Informação de Segurança de
Produto Químico - FISPQ
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06 - Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

·PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS

·Precauções mínimas Isolar a área. Manter afastadas pessoas sem função no
atendimento da emergência. Sinalizar o perigo e avisar as
autoridades locais competentes. Não respirar os vapores.
Posicionar-se de costas para o vento. Eliminar todas as fontes de
ignição (chamas, fagulhas). Evitar contato com a pele e os olhos.
Evitar contato com fontes de calor. Não deixar que o produto se
espalhe pelo ambiente.

·Meio de proteção Óculos de segurança herméticos para produtos químicos, botas,
luvas e roupas de proteção impermeáveis e proteção respiratória
adequada.

·Medidas de emergência Circundar o produto derramado com diques de terra.Se indicado,
posicionar as embalagens com o lado do vazamento para cima.

·PRECAUÇÕES COM O MEIO ABIENTE Se possível, estancar o vazamento, evitando-se assim o contato
com a pele e roupas. Impedir que o produto ou as águas de
atendimento a emergência atinjam cursos d'água, canaletas,
bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de derramamento
significativo contê-lo com diques de terra, areia ou similar.

·MÉTODOS DE LIMPEZA

· Interdição Não utilizar água sem orientação específica.

·Recuperação Recuperar o máximo do produto possível. Recolher através de
aspiração em um recipiente de emergência, devidamente
etiquetado e bem fechado, para posterir reciclagem ou eliminação.

·Neutralização Absorver o produto derramado com terra seca ou absorvente seco.

·Limpeza/Descontaminação Não jogar água. Recolher o material absorvido do solo e o material
contaminado em recipientes independentes.

·Eliminação Não descartar em sistemas de esgoto. Não dispor em lixo comum.
A disposição final desse material deverá ser acompanhada de
acôrdo com a legislação ambiental vigente.

07 - Manuseio e Armazenamento

·MANUSEIO

·Procedimentos técnicos Providenciar ventilação local exaustora para extração do vapor
onde os processos assim o exigirem.

·Precauções Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o
contato prolongado e excessivo do produto com a pele, mucosas e
trato respiratório.

·Conselho de utilização Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene
industrial.

·ARMAZENAMENTO

·Procedimentos técnicos O piso do local de depósito deve ser impermeável e disposto de
maneira a constituir uma bacia.

·Condições de armazenamento

·Recomendações Manter os recepientes bem fechados, longe de fontes de ignição ou
fontes de calor direto. Eventuais recomendações sobre proteção do
Sol ou da chuva, serão indicadas com etiqueta na embalagem.

·Materiais de embalagem

·Recomendações Material plástico.
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08 - Controle de Exposição e Proteção Individual

·MEDIDAS DE ORDEM TÉCNICA Captar vapores no ponto de emissão. Assegurar boa ventilação no
local de trabalho.

·EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

·Proteção respiratória Não é necessária proteção respiratória em uso normal. Se
necessário utilizar respirador com filtro químico para vapores
orgânicos em ambientes abertos e baixa concentração do produto
no ar. Se necessário utilizar respirador com suprimento de ar ou
autônomo se a concentração for elevada e/ou se houver deficiência
de oxigênio.

·Proteção das mãos Luvas de proteção impermeáveis.

·Proteção dos olhos Óculos de segurança herméticos para produtos químicos.

·Proteção da pele e do corpo Roupa protetora e botas impermeáveis, a depender da atividade ou
operação.

·Meios coletivos de urgência Chuveiro de emergência e lavador de olhos.

09 - Propiedades Físico-Químicas

·ASPECTO

·Estado físico Líquido .

·COR Levemente amarelado.

·ODOR Característico.

·PH 3,0 - 6,0

·TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS

·Ponto de fusão < -20ºC

·Ponto de ebulição 108ºC

·MASSA VOLUMÉTRICA (DENSIDADE) 1,39  KG/L

·SOLUBILIDADE

·Na água Miscivel

·Em solventes orgânicos Soluvel em metanol, isopropanol. Insolúvel em acetona.

10 - Estabilidade e Reatividade

·REAÇÕES PERIGOSAS

·Condições a evitar Estável em condições normais.

·Materiais a evitar Ácidos/bases fortes e agentes oxidantes/redutores fortes.

·Produtos perigosos de decomposição Estável em condições normais. Por combustão completa se
desenvolve fumos nocivos (óxidos de enxofre e carbono; fosfina).

11 - Informações Toxicológicas

·EFEITOS LOCAIS

·Contato com a pele Corrosivo.

·Contato com os olhos Corrosivo.

· INALAÇÃO / INGESTÃO Por ingestão apresenta efeito epatotóxico. LD50 oral/ratos: > 575
mg/kg

12 - Informações Ecológicas

·ECOTOXICIDADE

·Efeitos sobre organismos aquáticos Poluente de alto risco.
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13 - Considerações sobre Tratamento e Disposição

·PRODUTO O tratamento e disposição do produto devem ser avaliados
tecnicamente, caso a caso. Consultar a LAMBRA.

·DESCARTE DE RESÍDUOS

· Interdições Não descartar em sistemas de esgotos e cursos d'água.

·Destruição/eliminação Incinerar em instalação autorizada.

·EMBALAGENS SUJAS

· Interdições Não eliminar junto com lixo doméstico.

·Destruição/eliminação Incinerar em uma instalação autorizada.

·NOTA Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de
regulamentações locais relativas a eliminação, que lhe digam
respeito.

14 - Informações sobre Transporte

·REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS

·Vias terrestres(MT,Portaria 204/1997) Número da ONU - 2922.......Classe de risco 8........Grau de
embalagem III

·REGULAMENTAÇÕES INTERNACIONAIS

·Férrea/rodoviária (RID/ADR) Sem referência.

·Via marítima (código IMO/IMDG) Sem referência.

·Via aérea (OACI/IATA - DGR) Sem referência.

·NOTA As prescrições regulamentares acima referidas são aquelas que se
encontram em vigor no dia da atualização.Tendo em vista a
constante evolução das regulamentações aconselhamos sempre
assegurar-se da validade da mesma junto a vossa agência
comercial.

15 - Regulamentações

·ETIQUETAGEM

·Classificações/símbolos O produto é considerado corrosivo e tóxico.

·NOTA As informações indicadas aqui referem-se às principais prescrições
aplicáveis ao produto.O utilizador deve ficar atento à existência de
outras disposições que complementem estas prescrições.
Recomenda-se ter em conta qualquer tipo de medidas ou
disposições de possível aplicação.

  Página:   4  Data/Hora:   01/03/2005 - 15:20   de  5  LAMBRA Produtos Químicos Auxiliares Ltda.  



   Ficha de Informação de Segurança de
Produto Químico - FISPQ

Produto: CARBOSAN THPS

Data: 24/02/2005 Versão: 1.0 (anula e substitui versões anteriores)

16 - Outras Informações

·TIPOS DE UTILIZAÇÃO

·Recomendações Consultar a Ficha de Especificação Técnica do produto junto a
nossa área comercial.

·NOTA As informações aqui contidas relacionam-se somente ao material
específico identificado. A Lambra Produtos Químicos Auxiliares
acredita que tais informações são acuradas e confiáveis até a data
desta FISPQ. Elas foram elaboradas de boa fé. É chamada a
atenção dos utilizadores sobre os riscos eventualmente
encontrados quando um produto é utilizado para outros fins que
não aqueles que se conhecem. É de inteira responsabilidade do
utilizador a tomada de precauções ligadas a utilização do produto.
O conjunto das regulamentações mencionadas tem simplismente
como alvo ajudar o utilizador a cumprir as obrigações  que lhe
incumbem quando da utilização de produto químico. O utilizador
não está isento de cumprir outras obrigações legais acerca do
armazenamento e da utilização do produto além das mencionadas,
pelas quais ele é o único responsável.
N.A - Não se aplica
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BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS

Region
LAR

1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: CI-34  
Numero de Item: 423416
Uso do Produto: Inibidor de corrosão para ácido
Família química: Álcool

Fornecedor:
BJ Services Do Brasil Ltda.
Av. Luiz Carlos Prestes n˚ 290 - 3˚ andar - Salas 303-304
Condomínio Barra Trade III - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - 22775-055 Brasil
Tel: 55-21-2136-9230

NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:  (281)351-8131

2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingrediente N° CAS %
Isopropanol 000067-63-0 10-30
Dimetilformamida 000068-12-2 10-30
Álcool propargílico 000107-19-7 5-10
Álcool substituído Proprietário 1-5
Sal haloalquil heteropoliciclo  Proprietário 10-30
Composto de amônio quaternário Proprietário 10-30
Álcool oxialquilado Proprietário 10-30

3  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Inflamável. Nocivo em contato com a pele e por ingestão. Nocivo para os organismos aquáticos.

ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO:  Contato com os olhos. Contato com a pele. Inalação.

EFEITOS AGUDOS:
INALAÇÃO:
A inalação de vapores, névoas ou fumos pode ser irritante para os olhos, nariz, garganta e pulmões. Pode ser nocivo 
se inalado.
INGESTÃO:
Não é uma rota de exposição normal. Pode causar irritação ou queimaduras na boca, garganta e estômago. Pode 
causar náuseas e vômitos. Pode causar efeitos sobre o sistema nervoso central. Nocivo por ingestão.
CONTACTO COM OS OLHOS:
PODE CAUSAR QUEIMADURAS NOS OLHOS. Pode causar danos permanentes aos olhos.
CONTACTO COM A PELE:
Pode causar irritação severa da pele. Nocivo se absorvido pela pele.

4  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
INALAÇÃO:
Se inalado, remover para um lugar com ar fresco. Se não houver respiração, praticar a respiração artificial, de 
preferência o boca-a-boca. Se a respiração for difícil, administrar oxigênio. Somente o pessoal treinado deverá 
administrar oxigênio. Procurar atenção médica.
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INGESTÃO:
Oferecer à vítima água em abundância. Enxaguar a boca com água várias vezes. NÃO provocar o vômito. Procurar 
atenção médica.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos e 
procure atenção médica.
CONTACTO COM A PELE:
Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Tirar a 
roupa contaminada e lavar antes de usá-la novamente. Procurar atenção médica.

5  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
PERIGOS ESPECÍFICOS:
Inflamável. Pode formar mistura vapor/ar inflamável/explosiva. Os vapores são mais pesados do que o ar e podem 
fluir através das superfícies até alcançar fontes de ignição distantes e provocar o retrocesso da chama.
MEIOS DE EXTINÇÃO:
Espuma. Dióxido de carbono. Pó químico. Para incêndios de grandes proporções, água pulverizada ou névoa. A 
água pode não ser efetiva uma vez que não resfriará o produto abaixo do seu ponto de ignição.
MÉTODOS ESPECIAIS:
Refrescar os containers expostos com água pulverizada. Ao combater fogos químicos, os bombeiros deverão usar 
aparelhos autônomos de respiração e a roupa de proteção completa.
PRODUTOS COM PERIGO DE COMBUSTÃO:
Óxidos de carbono e nitrogênio.

6  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Usar o equipamento de proteção especificado. Remover fontes de ignição. Pequenos derramamentos - Cobrir o 
líquido derramado com material absorvente. Acondicionar o material absorvido em um container para a sua 
adequada disposição. Grandes derramamentos - Cercar para a sua contenção. Evitar que penetre nos esgotos ou 
encanamentos de água. Recolocar o produto em containers ou vasos adequados para a sua reutilização, se 
possível, ou sua disposição. Utilizar somente equipamento para transferência à prova de explosões.

7  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Utilizar somente ferramentas e equipamentos à prova de faíscas e 
explosões. Usar o equipamento de proteção especificado.
ARMAZENAMENTO:
Manter longe do calor. Manter longe de fontes de ignição. Manter longe de materiais incompatíveis. Manter o 
container bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado.

8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONTROLES ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Deverá haver uma ventilação adequada para manter as concentrações 
abaixo dos limites de exposição aceitáveis Exaustão local.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL:
Luvas de borracha butil. Respirador com cartucho. Óculos de proteção resistentes a produtos químicos. Macacão. 
Protetor facial. Avental de borracha. Botas de borracha.

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:
Ingrediente
N° CAS

% ACGIH TWA ACGIH STEL

Isopropanol
000067-63-0

10-30 200 ppm 400 ppm

Dimetilformamida
000068-12-2

10-30 10 ppm, pele N/A

Álcool propargílico
000107-19-7

5-10 1 ppm, pele NA

9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
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ESTADO FÍSICO: Líquido
COR: Âmbar escuro
ODOR: Aromático
PONTO DE EBULIÇÃO: Não disponível
PONTO DE FULGOR (MÉTODO): 7°C (CC)
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não disponível
PRESSÃO DE VAPOR: 1.0 mmHg @ 37.7° C (Calculado)
DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1): Não disponível
TAXA DE EVAPORAÇÃO (nBuAc=1) : Não disponível
DENSIDADE RELATIVA (água=1): 1.0 @ 15.5° C
PONTO DE CONGELAMENTO: Não disponível
pH: Não disponível
HIDROSSOLUBILIDADE: Dispersivo
VISCOSIDADE: Não disponível
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água): Não disponível

10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE:
Estável sob condições normais de utilização.
INCOMPATIBILIDADE/CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:
O contato com oxidantes fortes pode gerar calor, foto, explosões e/ou vapores tóxicos.
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS:
Óxidos de carbono e nitrogênio.
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA:
Não ocorre.

11  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA:
Ingrediente
N° CAS

% CL50 (inalação) DL50 (oral)

Isopropanol
000067-63-0

10-30 16000 ppm/8 rato 5045 mg/kg rato

Dimetilformamida
000068-12-2

10-30 9400 mg/m3 - 2H camundongo 2900 mg/kg camundongo

Álcool propargílico
000107-19-7

5-10 873 ppm/2 rato 20 mg/kg rato

EFEITOS CRÔNICOS:
Pode causar danos ao fígado.

SENSIBILIZAÇÃO:
Não conhecido.
CARCINOGENICIDADE:
Nenhum dos componentes deste produto encontra-se classificado como carcinogênico pela IARC, NTP ou OSHA. 
(IARC - Agência Internacional para Pesquisa de Câncer) (NTP - Programa Nacional de Toxicologia) (OSHA - 
Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (EUA))
MUTAGENICIDADE:
Não conhecido.
TOXICIDADE REPRODUTIVA:
Este produto contém dimetilformamida (10-30%) que tem sido reportado como causador de embriotoxicidade quando 
testado em alguns animais de laboratório.

12  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não disponível.
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13  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO:
As leis e as regulamentações referentes à disposição federais, estaduais e locais determinarão o procedimento para 
disposição/reciclagem/recuperação apropriado. Todos os resíduos deverão ser revistos a fim de determinar os riscos 
inerentes (poderá ser necessário fazer testes). Os requisitos para a disposição dependem da classificação do risco e 
variarão de acordo com a localização e o tipo de disposição escolhidos.

14  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE
Nome de expedição: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, CORROSIVO, N.O.S.
Nome(s) técnico(s): Isopropanol, Compostos quaternários
N° ONU: UN 2924
Classe: 3
Etiqueta(s): 3 + 8
Grupo de embalagem: II

AÉREO (ICAO/IATA)
Nome de expedição: FLAMMABLE LIQUID,CORROSIVE,N.O.S.
Nome(s) técnico(s): Isopropanol, Quaternary compounds
N° ONU: UN 2924
Classe: 3
Risco subsidiário: 8
Etiqueta(s): 3 + 8
Grupo de embalagem: II

MARÍTIMO (IMDG/IMO)
Nome de expedição: FLAMMABLE LIQUID,CORROSIVE,N.O.S.
Nome(s) técnico(s): Isopropanol, Quaternary compounds
N° ONU: UN 2924
Classe: 3
Risco subsidiário: 8
Etiqueta(s): 3 + 8
Grupo de embalagem: II
EmS: F-E, S-C  

15  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PERIGO (NFPA 704):

Saúde 34 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Inflamabilidade

Instabilidade

Riscos Específicos

33

0 3 0

16  OUTRAS INFORMAÇÕES
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2007
PREPARADO POR: Chemical Technology Centre
A informação contida neste documento baseia-se em dados considerados exatos. No entanto, não há 
nenhuma garantia expressa ou subentendida com respeito à exatidão destes dados nem aos resultados 
obtidos da sua utilização. O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por qualquer ferimento 
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causado pelo material ao comprador ou terceiros devido ao não seguimento dos procedimentos de 
segurança estipulados nas fichas de dados. Adicionalmente, o fornecedor não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer ferimento causado ao comprador ou terceiros devido ao uso incorreto do 
material, mesmo que tenham sido seguidos procedimentos de segurança razoáveis. Além disso, o 
comprador assume o risco decorrente do uso do material.

Revision: Sec/Para Changed Change Made: Date

1 N/A Initial Issue of Document 29/08/07



 

 

Coastal Chemical Co., L.L.C., a Brenntag Company 
5300 Memorial Drive, Suite 250 l Houston, TX 77007 l Phone: 713-865-8787 l Fax: 713-865-8788 

 

 

Product Information 
 

Coastal 1017-F is a liquid, non-silicone, polyol-based, organic defoamer/antifoam.  The product is effective in 
reducing foam in amine treating plants and glycol dehydration units. 
 

Typical Physical Properties  
 

Form Clear Liquid 
Density @ 60º F 8.4 lb/gal (typical) 
Flash Point, °F  365º F  
Pour Point, °F -10º F  
Viscosity, Centistokes  
 75°F 800 
 100°F 455 
 210°F 55 
Solubility Water Insoluble, Glycol Insoluble, Oil Soluble 
 

Application: 
Coastal 1017-F can be added in a batch or continuous method, directly into the circulating fluid line or into the 
reserve vessel.  The initial treatment rate will depend upon the immediate severity of the foaming problem.  It is 
normal to begin at a treatment rate of 100 ppmw, not to exceed 400 ppmw in a day.  This product is organic but 
is not significantly removed through carbon filtration. 
 

Handling Precautions 
Coastal 1017-F is an industrial chemical and should be handled as such.  Avoid contact with eyes, skin and 
clothing.  In cases of eye contact, flush immediately with water for at least 15 minutes and contact medical help.  
Person(s) working with this product should read and be familiar with safety precautions detailed in the Material 
Safety Data Sheet on this product prior to use 
 

The data presented in this bulletin are typical only and not specifications. The information and suggested uses are based on evaluations believed 
reliable. No guarantee or warranties are expressed or implied, however, including the implied warranty of merchantability and fitness for particular 
purpose. Coastal Chemical Co., LLC disclaims any liability in the use of these data, including possible infringement of patent. 

 
 

Revised, 1-6-04 

Coastal 1017-F 
Process Defoamer/Antifoam 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: 

Empresa: 

Endereço: 

Telefone: 

Telefones de Emergência: 

 

                                   

DOW CORNING ®  2-9162 ANTIFOAM 

Dow Corning Do Brasil Ltda. 

Rodovia Campinas Monte Mor  Km 9 CEP 13184.990  Hortolândia  –SP 

0XX19 – 3887-9600  

0800 111944 (DOW CORNING) 

0800 11 1767 (SOS COTEC) 

0800  11 8270 (PRÓ-QUÍMICA) 

00 xx 1 651 632 9274 (PROSAR) Estados Unidos – solicitar 

atendimento em português 

 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES  

Caracterização Química:  Silicone em solvente 

Componente(s) 

Nafta (petróleo), pesada tratada com hidrogênio; 

Nafta desulfurada de baixo pont. 

% em Peso 

40 – 70 

 

Numero CAS 

64742-48-9 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Os principais perigos do produto tal como é colocado no mercado são: 

Inflamável. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contato com os Olhos: Lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos. 

Contato com a Pele:        

 

Remova da pele e lave com água, sabão ou com liquido apropriado de limpeza 

Procure um medico se houver irritação, persistência ou outro efeito colateral. 

Inalação:  Remova a vítima para local ventilado, e se os efeitos persistirem, obtenha 

cuidado médico. 

Ingestão: Procure um médico. Somente induza o vômito com o acompanhamento de um 

médico. Uma pessoa inconsciente não deverá ser medicada via oral. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

Meios Adequados de extinção: Em incêndios de grande escala, use pó químico, espuma ou spray 
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DOW CORNING ® 2-9162 ANTIFOAM  
 

 

de água. Em incêndios de pequena escala use Dióxido de Carbono, 

pó químico ou jato de água. A água pode ser usada para arrefecer 

os contentores expostos ao fogo. 

Meios Inadequados de extinção: Nenhum conhecido 

Perigos específicos referentes às 

medidas de combate a incêndio 

Nenhum 

Métodos especiais de combate a 

incêndio e equipamentos especiais 

para proteção dos bombeiros  

Equipamento respiratório e roupa de proteção devem ser usados 

em combates a incêndio envolvendo produtos químicos. Pontos de 

ebulição são informados nas respectivas Folhas Técnicas de 

Segurança dos Produtos. Determine a necessidade de evacuar ou 

de isolar a área, de acordo com o seu plano de emergência local. 

Use jato de água para manter o container frio.      

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

Determine se e necessário evacuar ou isolar a área, dependendo do plano de emergência local. 

Veja todas os equipamentos de segurança recomendados na seção 8.  

Para derramamentos de larga escala, providencie diques de contenção para evitar que o produto se 

espalhe.  

O material recolhido deve ser armazenado em embalagens fechadas. 

Limpe a área apropriadamente, uma vez que, alguns materiais de silicone podem ser escorregadios.  

Guarde os trapos, panos de limpeza, absorventes, etc, usados durante a limpeza em embalagens  

apropriadas. 
Regulamentação local, estadual e federal, podem se aplicadas para derramamento e descarte deste 
material, como também os materiais e itens empregados na limpeza deste.  

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  

Manuseio: É necessário ventilação geral.  

Uma ventilação local é recomendada. 

Evitar qualquer contato com a pele e os olhos. Não ingerir. 

Evitar respirar o vapor, névoa, poeira ou gases. Mantenha a embalagem fechada. 

Armazenamento: A eletricidade estática irá acumular e poderá emitir vapores. Previna-se contra fogo 

através de junção/aterramento e soltura de gás. Mantenha o container fechado e longe 

de aquecimento, faíscas e fogo. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Controle de Engenharia: 

Ventilação Local: Recomendada 
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Ventilação Geral: Recomendada 

Limite de Exposição ao Componente: 

Nome do Componente: 

Hexametildisiloxano 
Número CAS: 

64742-48-9 

Limite de Exposição: 

Observe os limites do petróleo destilado. OSHA PEL 
(regra final); TWA 400 ppm.  

Equipamentos de proteção para uso normal: 

Proteção dos Olhos: Use proteção adequada. No mínimo óculos de segurança. 

Proteção das Mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos. Borracha Neoprene. Alcool 

Polivinilico. Borracha Nitrilo. Cloreto de Polivinilo. Viton. 

Proteção Respiratória: Use proteção respiratória a menos que exista um sistema adequado de 

exaustão ou que os dados de amostragem do ar mostre que os níveis de 

exposição estão dentro dos padrões recomendados. O pessoal de Higiene 

Industrial pode ajudar na analise da adequação dos controles de 

Engenharia existentes. 
Proteção da Pele e do Corpo: Recomendável usar luvas de proteção para produtos químicos. 

Equipamentos de proteção para uso em derramamento: 

Proteção dos Olhos: Recomendado uso de mascara facial inteirica. 

Proteção das Mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos 

Proteção Respiratória: Use equipamento de respiracao ou mascara autonoma.   

Proteção da Pele e do Corpo: Use luvas, roupas e botas resistentes a produtos químicos 

Medidas de higiene: 

Utilize boas praticas de Higiene industrial, tais como  se lavar após o manuseio do produto , e principalmente 

antes de comer ou beber 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  

Estado Físico: Líquido 

Cor:  Incolor 

Odor: Leve odor 

pH: N/D 

Ponto de Ebulição: > 35C/95F 

Ponto de Fusão: N/D 

Ponto de Fulgor (ASTM D92): N/D 

Temperatura de Auto Ignição: N/D 

Limite superior de explosividade: N/D 

Limite inferior de explosividade: N/D 

Densidade de Vapor: N/D 

Densidade: 0,88 
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Solubilidade: N/D 

Coeficiente de partição Octanol/Água: N/D 

Taxa de Evaporação:  N/D 

Viscosidade a 25ºC: 250 cSt 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE  

Condições a Evitar Estável.  

Materiais incompatíveis Não ocorrerá perigo de polimerização.  

Produtos originários da 

decomposição: 

Material oxidante pode causar reação.  

Produto relativamente estável sob condições normais de uso 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Olhos (3) : Desconhecido 

Pele (3) : Desconhecido 

Inalação (3) : Desconhecido 

Oral (3): Desconhecido 

Outros: Desconhecido 

(1) Na base de testes com o produto 

(2) Na base de testes por analogia com produtos similares 

(3) Esta informação foi confirmada por testes ou por analogia com produtos similares ou componentes. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Degradação no Meio Ambiente 

Informação completa não disponível. 

Efeitos de Ecotoxidade 

Informação completa não disponível. 

Bioacumulação 

Informação completa não disponível. 

Efeitos em tratamento de efluentes 

Informação completa não disponível. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Disposição do Produto O resíduo pode ser eliminado conforme a regulamentação local. 

Disposição da Embalagem Efetuar a disposição final de acordo com a legislação local vigente. 

Não corte, não fure, não reutilize a embalagem. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
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Terrestre ( Ministério dos Transportes ) 

Nº ONU: N/A 

Classe: N/A 

Numero de Risco: N/A 

Nome próprio para embarque: N/A 
Grupo de Embalagem: N/A 

Rótulo de Risco Principal: N/A 

Rótulo de Risco Subsidiário: N/A 

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre 

Marítimo ( IMDG ) 

UN  No: N/A 

Class: N/A 

Proper Shipping Name: N/A 

Packing Group: N/A 

Marine Pollutant: N/A 

MFAG: N/A 

EMS: N/A 

Label: N/A 

Subsidiary: N/A 

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre 

Aéreo ( IATA ) (ICAO) 

UN  No: N/A 

Class: N/A 

Proper Shipping Name: N/A 

Packing Group: N/A 

Label: N/A 

Subsidiary: N/A 

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre 

 

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTADORAS  

Conteúdo da FISPQ de acordo com NBR 14725 

Classificação de transporte terrestre de acordo com legislação do Ministério Dos Transportes 
 
Produtos químicos que reduzem a camada de ozônio: 
Nenhum produto químico destruidor de ozônio esta presente nem é utilizado na fabricação 
 
 
TSCA   :   Todas as substâncias químicas presentes neste produto, cumprem com as exigências 
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                 apresentadas no inventário do ato de controle de substâncias tóxicas 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES  

Simbologia de Risco: Diamante de Hommel – OSHA – NPFA 

 Risco a Saúde:       2  
 Risco de Fogo:     2  
 Reatividade:          0  
 Risco Específico:     
Preparado por:  Marcus Navega, com base no MSDS padrão Português (Brasil) em 02/03/2005;  

Estas informações são oferecidas de boa fé e não como especificação do produto. Nenhuma garantia 

expressa ou implícita e aqui assegurada. Os procedimentos recomendados de Segurança e Higiene 

Industrial são recomendados em caráter geral, no entanto cada usuário devera rever essas recomendações 

para cada caso especifico e determinar se elas não apropriadas. 

Maiores informações podem ser obtidas com nosso departamento de segurança  

 

É da responsabilidade das pessoas que recebem esta Ficha de Informação de Segurança do Produtos 

Químicos (FISPQ) garantir que a informação nela contida seja lida e devidamente compreendida por todas 

as pessoas que possam utilizar, manipular, eliminar ou de alguma forma entrar em contato com o produto. 

Se o receptor elaborar em seguida uma formulação que contenha o produto Dow Corning, ficará 

exclusivamente responsável por assegurar a transmissão de toda a informação relevante da FISPQ da Dow 

Corning para a sua própria FISPQ, em conformidade com regulamentação local vigente. 

Todos os dados e instruções que constam desta FISPQ baseiam-se no estado atual dos conhecimentos 

científicos e técnicos na data indicada na presente FISPQ.  

A Dow Corning declina qualquer responsabilidade sobre algum defeito do produto abrangido por esta 

FISPQ, caso a existência de tal defeito não seja detectável levando em consideração a situação atual do 

conhecimento científico e técnico 

® indica marca registrada 
 

Abreviaturas: 
CAS :    Sigla inglesa para Chemical Abstract Service Registry Numbers 
DBO :    Demanda Bioquímica de Oxigênio 
DQO :    Demanda Química de Oxigênio 
N/A :     Não aplicável 

N/D :     Não determinado 

IATA :   Sigla inglesa para International Air Transport Association –    Associação Internacional de 
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Transporte Aéreo 

IMDG :  Sigla inglesa para International Maritime Dangerous Goods – Código Marítimo Internacional para 
produtos perigosos 

ONU :   Sigla para Organização das Nações Unidas 

ACGIH: Sigla inglesa para American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Organização 
Americana de Higiene Industrial 

TWA:    Sigla inglesa para Time Weighted Average - Média de tempo por peso 

TLV:     Sigla inglesa para Threshold Limit Value - Limite de tolerância 

PPM:     Parte por Milhão 
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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
1.1- Nome do Produto:  

BISSULFITO DE SÓDIO 
Identificação: 
Nome Químico: Bissulfito de Sódio 
Sinônimos: Bissulfito de sódio 
Fórmula Química: NaHSO3 
Principais usos do produto: 
Indústria de alimentos; 
Indústria fotográfica; 
Indústria farmacêutica. 
 
1.2-Empresa: 
Denver Indústria e Comércio Prods.Quimicos Ltda 
Rua Geny Gusmão dos Santos, n.º 48 – Bairro Rio Abaixo 
CEP 08694-090 – Suzano – SP. 
FONE:(011) 4741.6160 / FAX:(011) 4741.6112     e-mail:  jerse@denverresinas.com.br 
 
2- INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO 
Bissulfito 
Teor: 35 a 37% 
Produto perigoso 
Corrosivo  
ONU: 2693 
 
3- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
3.1- Efeitos potenciais sobre a saúde 
3.1.1- Rotas de entrada no organismo: inalação, ingestão. 
3.1.2- Sistemas e órgão afetados: vias respiratórias, sistema gastrointestinal, pele, olhos. 
3.1.3- Irritações: o produto, na forma de líquido, vapor ou neblina, pode ser irritante para os 
olhos, pele e vias respiratórias. 
3.1.4- Efeitos na reprodução: nenhum efeito é conhecido. 
3.1.5- Efeitos carcinogênicos: nenhum efeito é conhecido. 
 
3.2- Efeitos Potenciais à saúde   
3.2.1- Inalação 
Causa irritação do trato respiratório. Os sintomas podem incluir tosse e nariz. Pode causar 
reação alérgica em pessoas sensíveis. 
 
3.2.2- Olhos 



Causa irritação, vermelhidão e dor. O contato com os olhos pode causar dano irreversível à 
visão. Os sintomas vão de incômodo, irritação, vermelhidão, inchaço, dano à córnea e 
cegueira. 
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A severidade dos efeitos depende da concentração do produto e de quanto tempo após a 
exposição, os olhos foram lavados. 
 
3.2.3- Pele 
Causa irritação da pele. Os sintomas incluem vermelhidão, coceira e dor. 
 
3.2.4- Ingestão  
Pode causar irritação gástrica por liberação de ácido sulfuroso. Pode ocorrer reação 
asmática após a ingestão. Grandes doses podem resultar em náusea, vômito, diarréia, dores 
abdominais e depressão do sistema nervoso central.  
 
3.3- Efeitos de Exposição Contínua (crônica) 
Nenhum efeito crônico é conhecido. 
 
3.4- Materiais sinérgicos: Não conhecidos. 
 
3.5- Agravamento de condições pré-existentes 
Alguns indivíduos podem ser perigosamente sensíveis a pequenas quantias de bissulfito em 
comidas. Os sintomas podem incluir broncoconstricção, distúrbios gastrointestinal e 
sensação de formigamento. Uma vez desenvolvida a alergia, exposições futuras podem 
causar ataques de  asma com brevidade, deixando o indivíduo com tosse e ofegando. 
 
4- MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
4.1-Olhos 

• Lave com água em abundância, por 15 minutos.  
• Durante a lavagem manter as pálpebras abertas para assegurar completa irrigação 

dos olhos e tecidos oculares. 
• Lavar os olhos, poucos segundos após a exposição, é essencial para atingir máxima 

eficiência. 
• PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE. 

4.2-Pele 
• Remova as roupas contaminadas 
• Lavar imediatamente a área afetada com água e sabão por pelo menos 15 minutos 
• Descartar os sapatos contaminados que não sejam de borracha 
• Lavar as roupas antes de reusá-las  
• PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE 

4.3-Inalação 
• Remova a pessoa exposta para o ar fresco, ministrando ar respirável ou oxigênio se 

necessário. 



• Se a vítima parar de respirar, administrar respiração artificial. 
• Manter sempre pessoas treinadas para administração de oxigênio e respiração 

artificial. 
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• PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE 
4.4-Ingestão  

Se o produto for ingerido induzir vômito. 
 
5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
5.1-Ponto de Fulgor: Não Inflamável. 
 
Meios de extinção 

• Usar  agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. 
• Espuma, pó químico, gás carbônico, “spray”ou neblina de água podem ser usados. 
• Se houver um vazamento ou derrame de produto e não ocorrer ignição, usar spray 

de água para dispersar os vapores e para proteger as pessoas que estarão tentando 
sanar este vazamento. 

 
5.2-Procedimentos de combate a incêndio 

• Utilizar equipamento de proteção respiratória autônomo, com pressão positiva, e 
vestimenta de proteção total. 

• Em incêndios, há possibilidade de haver liberação de gás emitido pelo produto. 
 
5.3-Riscos de fogo e explosão 

• Este produto não é inflamável e nem explosivo sob condições normais de uso. 
• Se envolvido por fogo, pode emitir gases tóxicos, irritantes e corrosivos. 
• Não considerado possuir risco de explosão. 
  

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
O atendimento de vazamentos só deve ser efetuado por pessoal treinado em manuseio de 
bissulfito de sódio. 
6.1- Precauções com as pessoas 

• Evacuar do local o pessoal não envolvido no atendimento à emergência. 
• Manter o pessoal, que está sem proteção respiratória, em local seguro, numa posição 

contrária à direção do vento. 
 
6.2- Proteções individuais para atendimento de vazamento 
6.2.1- Respiratórias 

• Usar proteções respiratórias adequadas quando houver possibilidade de 
contaminação do ar por produtos tóxicos. 

• Usar máscara facial com filtro para gases, conforme indicações do fabricante do 
equipamento. 



• Se sentir odor de gás, com esta máscara, é sinal de que o filtro está 
saturado e há necessidade de usar sistema autônomo de proteção 
respiratória. 

6.2.2- Olhos/Face 
• Usar óculos de segurança. 
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• Usar proteção facial total (sobre os óculos) quando houver riscos de respingo de 
produto. 

• Para condições onde exposição para o pó ou névoa é aparente, um respirador 
semifacial do tipo pó/ névoa pode ser usado. 

6.2.3- Pele 
• Usar luvas quimicamente resistentes, tais como borracha, neoprene ou PVC. 
• Usar vestimentas de proteção para minimizar o contato com a pele. 
• Onde houver possibilidade de contato ou de respingo do produto, usar macacão de 

proteção total com botas (material quimicamente resistente ao bissulfito de sódio). 
6.2.4- Chuveiro de emergência e lava-olhos 
É indispensável a existência destes dispositivos nas áreas de manuseio de bissulfito de 
sódio. 
Observação importante: Manter esses equipamentos sempre testados e em condições de 
uso. Assegurar que sejam alimentados por água fresca. 
 
6.3- Precauções com o meio ambiente 

• Conter o produto em recipientes adequados, prevenindo descargas em córregos ou 
esgotos. 

• NUNCA DESCARTAR O VAZAMENTO PARA O ESGOTO. 
• Os vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais. 

 
6.4- Procedimentos especiais 

• Lavar a área atingida pelo vazamento, com água, apenas se houver possibilidade de 
coletar esta água em recipientes apropriados. 

• Para grandes vazamentos, conter produto  em recipientes apropriados. 
• Descartar os resíduos conforme recomendação dos órgãos ambientais. 
 

7- MANUSEIO E ARMAZENAGEM 
7.1- Manuseio 

• Evitar inalação do produto. 
• Manusear o produto com ventilação local adequada. 
• Usar proteções respiratórias adequadas onde houver risco potencial de exposição, 

acima dos limites estabelecidos. 
• Evitar contato direto com o produto. 
• Manter os recipientes fechados, exceto quando estiver transferindo o material. 

 
7.2- Armazenagem 



• Manter os recipientes de bissulfito de sódio fechados e etiquetados adequadamente. 
• A armazenagem deve ser feita em área coberta, fresca, ventilada e longe de 

materiais incompatíveis. 
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7.3-Misturas perigosas 
• Não permitir contato direto do bissulfito de sódio com os compostos citados no item 

10. 
 

8- MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO 
• O ambiente de manuseio de bissufito de sódio deve ser ventilado, com sistema de 

exaustão local nos pontos onde houver possibilidade de alguma emissão de vapor. 
• Limite de exposição de aerotransportados: 
ACGIH taxa média de exposição: 
5 mg/ m3 (TWA) para bissulfito de sódio e metabissulfito de sódio. 
 

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
• Aparência e Odor: solução  levemente amarelado, odor característico 
• Densidade: 1,300 a 1,350 g/ml  
• pH : Não disponível 
• Ferro: 0,15 ppm 
• Pressão de Vapor: Não disponível 
• Solubilidade: Completa 
• Taxa de Evaporação: Não disponível 
 

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
10.1- Estabilidade Química 
Decomposição gradual, em presença de ar, gerando gás de ácido sulfuroso.  
Contato com umidade, libera gás tóxico (dióxido de enxofre). 
10.2-Incompatibilidade (reações químicas perigosas) 
Evitar contato com: água, ácidos, álcalis, nitrato de sódio, oxidantes, alumínio em pó. 
10.3- Produtos de decomposição perigosos 
Aquecimento pode produzir óxidos sulfurosos. 
10.4- Reações de polimerização perigosas 
Não ocorrem.  
10.5- Condições a evitar 
Umidade, calor, chamas e incompatíveis. 

 
11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
11.1-Toxicidade para peixes: Pode ser perigoso à vida aquática. Siga os regulamentos 
federais, estaduais e locais.  
11.2-Outros riscos: - 
LD50 (oral): Não reportado 
LD50(dermal): Não reportado 



LC50 (inalação): Não reportado 
- Valores limites autorizados:  LT = não estabelecidos 
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- Efeitos: Toxidade devido á geração de dióxido de enxofre. 
Use ventilação local exaustora nos locais de trabalho para manter os fumos e névoas ao 
mínimo (os trabalhadores não devem sofrer efeitos irritantes causados por exposições).  
Irritação da pele, dos olhos, das vias respiratórias e da mucosa digestiva. 
 
12- INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE 
12.1-Meio ambiente 
• Na decomposição libera gases ácidos. 
• Notifique o pessoal de segurança no caso de vazamento. 
• Contenha o vazamento e recolha o produto quando possível, em recipiente de 

Polietileno ou polipropileno para posterior descarte ou destruição.  
• Mantenha soluções de metabissulfito de sódio fora dos esgotos e mananciais de água. 

Absorver o produto com substâncias inertes como areia, talco. 
 
12.2- Derramamento 
• Pequenos derramamentos geralmente podem ser enviados á área de retenção e  depois 

com grande diluição ao esgoto. 
• Quanto às conseqüências o meio ambiente, tudo vai depender da capacidade de 

absorção do solo e dos sistemas aquáticos expostos ao produto. 
• Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto em ambientes terrestres e 

aquáticos. 
 
12.3-Descarte: O bissulfito de sódio pode ser perigoso á vida aquática. Siga os 
regulamentos federais, estaduais e locais. 
 
13- CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO E DESCARTE 

• NUNCA DESCARTAR O BISSULFITO DE SÓDIO EM ESGOTOS, 
CÓRREGOS OU NO MEIO AMBIENTE. 

• Quando necessário, o bissulfito de sódio pode ser neutralizado  
• A solução resultante da neutralização deve ser diluída com grande quantidade de 

água antes de ser descartada. 
• O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, 

estadual ou municipal). 
 

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
• Não regulamentado 
 

15- INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO DO PRODUTO 
Este item traz informações, sobre a legislação referente a produtos químicos, enfocando a 
parte de rotulagem. 
As informações estão divididas em três (3) sub- itens: 
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15.1- Legislação 
Para fins de consulta, a legislação pertinente é a seguinte: 

 
Documento 

 
Data 

 
Assunto 

Decreto 55.649 
(Presidência da República) 

28/01/1965 Aprova nova redação do 
Regulamento para o Serviço 
de Fiscalização da 
Importação, Depósito e 
Tráfego de Produtos 
Controlados pelo Ministério 
da Guerra (SFIDT) – R-105 

Decreto 986 (Junta Militar) 21/10/1969 Institui Normas Básicas de 
Alimentos 

Lei 6360 23/09/1976 Medicamentos, Drogas, 
Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, Cosméticos, 
Saneantes e Outros Produtos 
e dá outras providências 

Decreto 79.094 
(Presidência da República) 

05/01/1977 Regulamenta a Lei 6.360 de 
23/09/96 
Submete ao sistema de 
Vigilância Sanitária os 
Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos, Drogas, 
Correlatos, Cosméticos, 
Produtos de Higiene, 
Saneamento e Outros. 
 

Decreto 12.486 (Governo do 
Estado de São Paulo) 

20/10/1978 Aprova Normas Técnicas 
Especiais referentes a 
Alimentos e Bebidas NTA 2 
Rotulagem 

Decreto 87.981 (Presidência 
da República) 

23/12/1982 Regulamento do IPI 

Portaria 002 (INMETRO) 07/04/1982 Mercadoria Acondicionada 
Portaria 075 (INMETRO) 08/06/1987 Acondicionamento de Produtos 

Domissanitários em Aerosol 
Portaria 002(INMETRO) 07/01/1988 Complementa a Portaria 

88/96 
Portaria 069 (INMETRO) 31/03/1989 Fixação de Grandeza dos 

Produtos Líquidos sob 
Pressão e os Aerosóis, exceto 
os de regulamentação 
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Lei 7802 11/07/1989 Pesquisa, experimentação, 

produção, embalagem e 
rotulagem, transporte, 
armazenamento, 
comercialização, utilização, 
importação, exportação, 
destino final dos resíduos e 
embalagens, registro, 
classificação, controle,  
inspeção e fiscalização de 
agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá 
outras providências 

Decreto 98.816 
(Presidência da República) 

11/01/1990 Regulamenta a Lei 7.082/89 
 

Lei 8.078 (Presidência da 
República) 

11/09/1990 Código de Defesa do 
Consumidor 

Portaria 010 (INMETRO) 29/01/1990 Padronização Quantitativa 
dos Produtos Químicos, sob 
Pressão, destinados a limpeza 
de motores e os anti-
corrosivos 

Portaria 036 (INMETRO) 14/03/1990 Indicação quantitativa dos 
produtos químicos e seus 
derivados 

RN 133 (CRQ) 26/06/1992 Responsabilidade Técnica 
Portaria 068 (INPM) 14/04/1993 Revoga a portaria 011 de 

09/02/77, referente a 
solventes, removedores, 
redutores e diluentes de 
qualquer composição 

Portaria 074 (INMETRO) 25/05/1995 Regulamento técnico 
metrológico para produtos 
originários do MERCOSUL 

Portaria 088 (INMETRO) 28/05/1996 Regulamento técnico 
metrológico 

Decreto 1.797 (Presidência 
da República) 

25/01/1996 Acordo de alcance parcial 
para a Facilitação do 
Transporte de Produtos 
Perigosos, entre Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai, de 30/12/94 
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Portaria 102 (INMETRO) 28/061996 Estabelece tolerância 

individual para conteúdos 
acima de 25 kg ou  25 l 

Portaria 204 Ministério dos 
Transportes 

26/05/1997 Instruções complementares 
ao Decreto 96.044/88 

NBR 7500 (ABNT)  Símbolos de risco e 
manuseio para o transporte e 
armazenamento de materiais 

 
15.2- Informações Mínimas Obrigatórias que Devem Constar das Embalagens ou dos 
Rótulos de Segurança 
 
Dados Produtos 

Químicos 
Insumos 
Farmac. 

Produtos contr. 
P/ exército 

Produtos 
agrotóx.  

Aditivos 
intencionais 

Nome do vendedor, 
importador ou 
distribuidor 

Quando 
aplicável 

Quando 
aplicável 

Quando 
aplicável 

Quando 
aplicável 

Quando 
aplicável 

CGC X X X X X 
Características do 
produto 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Composição X X X X X 
Nome do fabricante X X X X X 
Endereço X X X X X 
Telefone nota nota nota nota nota 
Origem (nacional ou 
importado) 

X X X X X 

n˚ do registro no M.S. 
ou M.A 

 X  X X 

n˚ do lote X X  X X 
Data de fabricação X X X X X 
Data ou prazo de 
validade 

X X X X X 

Peso líquido (massa) 
ou conteúdo (volume) 
 

X X X X X 

Precauções de 
manuseio (carga, 
descarga, estiva) 

X X X X X 

Informações sobre o 
modo de utilização 

 X  X X 

Instruções em 
português 

X X X X X 
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Dizeres sobre a 
obrigatoriedade de 
equipamentos de 
segurança 

   X  

Informações sobre o 
destino final da 
embalagem  

   X  

Indicações bem claras 
de risco 

  X X  

Precauções, cuidados 
especiais, 
esclarecimentos sobre 
riscos à saúde e 
segurança 

X X X X X 

Condições de 
armazenagem 

   X  

Nome do responsável 
técnico e n˚ de seu 
registro 

X X X X X 

Preço X X X X X 
Nome e % de cada 
princípio ativo e do 
total dos ingredientes 
inertes 

   X  

Classificação 
toxicológica e telefone 
do centro de 
informação 
toxicológica 

   X  

Recomendação para o 
usuário ler o rótulo e a 
bula antes de usar o 
produto 

 X  X  

Rótulo de risco X X X X X 
 
Nota: o número de telefone pode ser colocado como uma precaução adicional, ficando a 
critério do expedidor do produto, pois não existe até o momento nenhuma legislação 
obrigando a inclusão deste dado na embalagem ou no rótulo de segurança. 
 
15.3- Primeiros Socorros 
• Contato com os olhos: lavar os olhos imediatamente com água, por pelo menos 20 

minutos, mantendo os olhos abertos durante a lavagem. Procurar um médico 
imediatamente. 
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• Contato com a pele: remover as roupas contaminadas. Lavar a área afetada com água e 

sabão, por no mínimo 20 minutos. Se persistir a irritação, ou se grandes partes do corpo 
estiverem afetadas, procurar um médico. 

• Ingestão: beber grande quantidade de água ou leite. Não dar vinagre ou outros ácidos. 
Não provocar vômito. Procurar socorro médico. 

• Inalação: em caso de inalação de gás proveniente do bissulfito de sódio, e se houver 
irritação, encaminhar a vítima para um local com ar fresco e procurar socorro médico. 

 
15.4- Riscos para seres humanos e animais domésticos 
Pode causar irritações na pele e nos olhos. Usar óculos de proteção, máscara contra pó e 
luvas de borracha na utilização do produto. Lavar as mãos após utilização do mesmo.  
 
15.5- Riscos ambientais 
Este produto é tóxico para peixes e organismos aquáticos. Não descarregar efluentes que 
contenham este produto em sistemas de esgotos, rios, córregos, lagos ou mar sem ter 
notificado a autoridade local. 
 
15.6- Manuseio e estocagem 
• Não contaminar água ou produtos alimentícios com bissulfito de sódio. 
• Estocar o produto em local seco, fresco e bem ventilado, distante de fontes de calor, 

agentes oxidantes, álcalis, ácidos, nitrato de sódio, alumínio em pó. 
• Evitar inalar os vapores. Evitar o contato com os olhos e a pele, e nunca beber o 

produto. Não deixar os frascos ao alcance de crianças e animais.  
• EM CASO DE FOGO: usar aparato próprio de respiração e Equipamento de Proteção 

Individual. Usar “spray” de água, espuma, pó químico ou CO2 . O fogo em contato com 
o produto libera gases tóxicos. 

• EM CASO DE DERRAMAMENTO: usar Equipamento de Proteção Individual. Conter 
o derramamento e recolhê-lo, quando possível, para descarte apropriado. Evitar 
descargas em esgotos ou córregos. 

 
15.7- Classificação NFPA 
• Saúde: 2 
• Flamabilidade: 0 
• Reatividade: 1 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
Fontes de referência usadas na preparação da ficha: 
� “MSDS- Material Safety Data Sheet”da Occidental Chemical Corporation 
� Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim)-

Agosto/1998. 
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� NR-15 (ABNT) 
� NBR 14725 – (ABNT) – Ficha de Informações de Segurança de produtos Químicos – 

FISPQ 
 
 
“Este documento é apenas um guia para a manipulação precatória e apropriada por 
uma pessoa corretamente treinada para manipular este produto. Pessoas que recebem 
informação devem exercitar o julgamento independente do seu propósito. 
As informações aqui contidas são fornecidas pela “Suzanil Prods. Quím. Ltda.”  de 
boa fé e não faz nenhuma representação sobre sua compreensão ou precisão, sendo 
assim, a “Suzanil Prods. Quím. Ltda.” não será responsável por problemas resultantes 
do uso ou confiança nas informações aqui apresentadas.” 
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1.  Identificação do produto e da empresa  
 

Nome comercial: nº Material:000000000000109874 
DISMULGAN  3377  

 
Código Interno de Produto : SXR087997 
 
Identificação da sociedade/empresa 

CLARIANT S/A  
Av. d. Nações Unidas, 18001 - Sto. Amaro  
04795-900 São Paulo - SP  
Número de telefone : +55 11 5683 7233  

 
Informação da substância/preparação 

Product Safety Dpt.  
  

Telefone de emergência: +55 11 47 47 47 41  
 
 
2.  Composição e Informações sobre os Ingredientes  
 

Caracterização química:  
Produto Policondensado Catiônico em meio aquoso   

 
 

Componente perigoso: 

Formaldeído livre    
Concentração:  2,5 - 3,5 % 
No. CAS:  50-00-0 
Número EINECS:  200-001-8 
Símbolos de Perigo: T   
Frases R: 23/24/25    34    40    43    

 
 
3.  Identificação dos Perigos  
 

Possibilidades de efeitos irreversíveis. 
Pode causar sensibilização em contato com a pele. 

 
 
4. Medidas de  Primeiros Socorros  
 

Recomendações em geral: 
Remover todo o vestuário contaminado imediatamente. 

 

Em caso de inalação: 
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar aconselhamento médico. 

 

Em caso de contato com a pele: 
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita água. 
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Em caso de contato com os olhos:  
Em caso de contato com os olhos, lavar profundamente com muita água e consultar um 
médico.  
Providenciar tratamento médico.  

 

Em caso de ingestão:  
Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança.  

 
 
5.  Medidas de combate a incêndio  
 

Meios de extinção adequados:  
Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades.  

 
Perigos específicos da substância e seus produtos de combustão ou gases formados:  

Em caso de incêndio, podem ser liberados:  
Vapores de Formaldeído  

 
Equipamentos de proteção especiais no combate a incêndio:  

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.  
 
 
6.  Medidas de controle para derramamento ou vazamento  
 

Medidas de proteção ao meio ambiente:  
Nao permitir que atinja a canalizacao ou linhas de agua.  

 
Procedimento de limpeza/recolhimento:  

Recolher com material ligante de líquido (p. ex. Areia, Ligante Acido, Ligante Universal, 
Serragem).  
Enxaguar o resto com muita Agua.  

 
 
7.  Manuseio e Armazenamento  
 

Recomendações para utilizaçao sem perigo:  
Providenciar boa aeração do recinto.  

 
Exigências para área de armazenagem/recipientes:  

Conservar apenas no recipiente original.  
 

Recomendações para a armazenagem conjunta:  
Não estocar junto com  Soluções Alcalinas.  

 
Informações adicionais para condições de armazenagem: 

Manter recipiente hermeticamente fechado em um local bem ventilado.  
- sensível a congelamento - Caso o produto fique congelado, turvo ou denso por açäo do 
frio, deve ser descongelado lentamente à temperatura ambiente e misturado por curto 
tempo. Após, o produto é novamente utilizável.  
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8.  Controle de exposição e proteção individual  
 

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho: 
Formaldeido 
No. CAS: 50-00-0 
Brasil - Segurança e Medicina do Trabalho  
Lei No. 6.514, de 22 de dezembro 1977 (Valor limite de exposição (TLV))  
Revisão : 12 1977 
STEL/Superior (C)  

Valores:     0,3 ppm    
A2 - Carcinogénico humano suspeito  

 

 
Medidas de proteção em geral: 

Não inalar névoa. 
Evitar contato com os olhos e com a pele. 

 
Medidas de higiene do trabalho: 

Não comer nem beber durante o trabalho 
Não fumar durante o trabalho 
Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho 
Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. 

 
Proteção das mãos:  Luvas de proteção adequadas  

 

Proteção dos olhos:  Óculos de proteção 
 

Proteção do corpo:  roupa de proteção resistente a ácido 
 
 
9.  Propriedades físico-químicas  
 

Estado físico:  líquido 
Cor:  opala 
Odor:  fracamente agudo 

 
Temperatura de ebulição : cerca 100 °C 

 
Ponto de inflamação:   

Ponto de Chama superior a 100 °C 
 

Densidade:  1,069 g/cm3 (5 °C) 
 

Solubilidade em água:   ( 20 °C ) 
miscível em qualquer proporção 

 
valor pH:  cerca 3 (20 °C) 

Foi definido não diluído. 
 

Viscosidade (dinâmica) :  cerca 40 mPa.s (20 °C) 
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Informações adicionais (fis.-quím.): 
Característica iônica: catiônico. 

 
 
10. Estabilidade e reatividade  
 

Reações perigosas: 
Reações com Alcalis fortes. 

 
 
11. Informações toxicológicas 
 

Toxicidade oral aguda:  DL50   > 5.000 mg/kg (Ratazana) 
Método:  CEE 84/449, B.1 

 
Efeito de irritação dérmica:  não irritante (72 h, Coelho) 

Método:  CEE 84/449, B.4 
 

Irritante aos olhos:  não irritante (Olho de Coelho) 
Método:  CEE 84/440, B.5 

 
 
12. Informações ecológicas  
 

Biodegradabilidade:  100 % (20 d) 
Método: OECD 301B / ISO 9439 / EEC 84/449 C5 

 
Toxicidade em peixes:  CL50    68 - 126 mg/l (96 h, Brachydanio rerio) 

Método: OECD 203 / ISO 7346 / EEC 84/449/V, C1 
 

Toxicidade em bactérias:  CE50    > 100 mg/l (3 h, Lodo biológico) 
Método: OECD 209 

 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição  
 

Produto:  
Encaminhar a uma instalação de tratamento físico-químico observando as normas da 
autoridade responsável local. 

  
 
14. Informações para transporte  
 

MERCO mercadoria não perigosa  
 

IATA mercadoria não perigosa  
 

IMDG mercadoria não perigosa  
 
 
15. Regulamentações  
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16.Outras Informações  
 
 

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem os nossos 
produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar 
características específicas.  
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BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS

Region
LAR

1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Ferrotrol 300L  
Numero de Item: 100091, 424531
Uso do Produto: Controle de ferro
Família química: Solução de ácido orgânico

Fornecedor:
BJ Services Do Brasil Ltda.
Av. Luiz Carlos Prestes n˚ 290 - 3˚ andar - Salas 303-304
Condomínio Barra Trade III - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - 22775-055 Brasil
Tel: 55-21-2136-9230

NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:  (281)351-8131

2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingrediente N° CAS %
Ácido cítrico 000077-92-9 40-60

3  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Irritante para os olhos.

ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO:  Contato com os olhos. Contato com a pele.

EFEITOS AGUDOS:
INALAÇÃO:
A inalação de névoa da solução pode causar irritação do trato respiratório.
INGESTÃO:
A ingestão pode causar irritação da boca, garganta e esôfago. A ingestão de grandes quantidades pode causar 
dores abdominais, náuseas e vômitos.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Pode causar irritação ou queimaduras severas aos olhos. Pode causar danos permanentes aos olhos.
CONTACTO COM A PELE:
Pode causar irritação leve da pele.

4  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
INALAÇÃO:
Se inalado, remover da área para um lugar com ar fresco. Se apresentar quadro de irritação respiratória ou se a 
respiração se tornar difícil, procurar atenção médica.
INGESTÃO:
Enxaguar a boca com água várias vezes. Não provocar o vômito. Oferecer à vítima água em abundância. 
Providenciar atenção médica imediatamente.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos e 
procure atenção médica.
CONTACTO COM A PELE:
Lavar com água e sabão. Tirar a roupa contaminada e lavar antes de usá-la novamente. Se a irritação persistir, 
procurar atenção médica.
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5  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
PERIGOS ESPECÍFICOS:
Nenhum.
MEIOS DE EXTINÇÃO:
Utilizar os meios apropriados para cercar o fogo.
MÉTODOS ESPECIAIS:
Ao combater fogos químicos, os bombeiros deverão usar aparelhos autônomos de respiração e a roupa de proteção 
completa.
PRODUTOS COM PERIGO DE COMBUSTÃO:
Veja "PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS".

6  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Usar o equipamento de proteção especificado. Pequenos derramamentos - Cobrir o líquido derramado com material 
absorvente. Acondicionar o material absorvido em um container para a sua adequada disposição. Grandes 
derramamentos - Cercar para a sua contenção. Evitar que penetre nos esgotos ou encanamentos de água. 
Recolocar o produto em containers ou vasos adequados para a sua reutilização, se possível, ou sua disposição.

7  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO:
Usar o equipamento de proteção especificado.
ARMAZENAMENTO:
Manter o container bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter longe de materiais incompatíveis.

8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONTROLES ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL:
Óculos de proteção resistentes a produtos químicos. Luvas de borracha. Macacão.

9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ESTADO FÍSICO: Líquido
COR: Transparente, incolor para amarelo pálido
ODOR: Nenhum
PONTO DE EBULIÇÃO: 104°C
PONTO DE FULGOR (MÉTODO): Nenhum
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não disponível
PRESSÃO DE VAPOR: 2.1 kPa @ 20°C
DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1): Não disponível
TAXA DE EVAPORAÇÃO (nBuAc=1) : < 1
DENSIDADE RELATIVA (água=1): 1.2 @  20°C
PONTO DE CONGELAMENTO: Não disponível
pH: 1-2
HIDROSSOLUBILIDADE: Completo
VISCOSIDADE: Não disponível
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água): Não disponível

10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE:
Estável sob condições normais de utilização.
INCOMPATIBILIDADE/CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:
Álcalis fortes. Oxidantes fortes. O contato com alguns metais produz hidrogênio inflamável. Nitratos de metal.
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS:
Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.
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POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA:
Não ocorre.

11  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA:
Ingrediente
N° CAS

% CL50 (inalação) DL50 (oral)

Ácido cítrico
000077-92-9

40-60 NA 3000 mg/kg rato

EFEITOS CRÔNICOS:
A exposição oral repetida pode causar cáries.

SENSIBILIZAÇÃO:
Não conhecido.
CARCINOGENICIDADE:
Nenhum dos componentes deste produto encontra-se classificado como carcinogênico pela IARC, NTP ou OSHA. 
(IARC - Agência Internacional para Pesquisa de Câncer) (NTP - Programa Nacional de Toxicologia) (OSHA - 
Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (EUA))
MUTAGENICIDADE:
Não conhecido.
TOXICIDADE REPRODUTIVA:
Não conhecido.

12  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não disponível.

13  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO:
A disposição deverá ser realizada de acordo as regulamentações nacionais e locais. Consultar as respectivas 
autoridades locais para obter instruções e/ou aprovações antes da disposição.

14  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE
Nome de expedição: NÃO CONTROLADO
N° ONU:
Classe:
Etiqueta(s):
Grupo de embalagem:

AÉREO (ICAO/IATA)
Nome de expedição: NÃO CONTROLADO
N° ONU:
Classe:
Risco subsidiário:
Etiqueta(s):
Grupo de embalagem:

MARÍTIMO (IMDG/IMO)
Nome de expedição: NÃO CONTROLADO
N° ONU:
Classe:
Risco subsidiário:
Etiqueta(s):
Grupo de embalagem:
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EmS:   

15  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PERIGO (NFPA 704):

Saúde 24 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Inflamabilidade

Instabilidade

Riscos Específicos

00

0 2 0

16  OUTRAS INFORMAÇÕES
DATA DA EMISSÃO: 10/09/2007
PREPARADO POR: Chemical Technology Centre
A informação contida neste documento baseia-se em dados considerados exatos. No entanto, não há 
nenhuma garantia expressa ou subentendida com respeito à exatidão destes dados nem aos resultados 
obtidos da sua utilização. O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por qualquer ferimento 
causado pelo material ao comprador ou terceiros devido ao não seguimento dos procedimentos de 
segurança estipulados nas fichas de dados. Adicionalmente, o fornecedor não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer ferimento causado ao comprador ou terceiros devido ao uso incorreto do 
material, mesmo que tenham sido seguidos procedimentos de segurança razoáveis. Além disso, o 
comprador assume o risco decorrente do uso do material.

Revision: Sec/Para Changed Change Made: Date

1 N/A Initial Issue of Document 10/09/07



DRILLING FLUIDS DO BRASIL LTDA. 
 

FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA E DE SEGURANÇA 
 DE 

 PRODUTOS QUÍMICOS DO E&P 
 

1- IDENTIFICAÇÃO 
1.1- NOME/MARCA COMERCIAL:     ÁLCOOL ETÍLICO PURO 
1.2- NÚMERO DE REGISTRO:  
1.3- NOME QUÍMICO:      ETANOL 
1.4- SINONÍMIA: 
1.5- FAMÍLIA OU FUNÇÃO QUÍMICA:   ÁLCOOL 
1.6- FÓRMULA QUÍMICA:                                   C2H5OH 

1.7- FONTES DE CONSULTA 
1.7.1- NORMA TÉCNICA 1.7.2- ENTIDADES 

  
  
  
  
  
  
  

1.7.3- EMERGÊNCIAS 
LUCIANO GENUNCIO – 24 762 32 57  //   JOSÉ FRANÇA FILHO – 21 210 32 41 
 

1.7.4- LITERATURA 
MSDS DO PRODUTO DE ACORDO COM M-I DRILLING FLUIDS LLC 
 

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
2.1- COMPONENTE 2.2- CONCENTRAÇÃO 

(%) 
2.3- NORMA TÉCNICA  
(MÉTODO DE ANÁLISE) 

ETANOL 100  
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3- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
3.1- PROPRIEDADES  3.2- ESPECIFICAÇÃO 3.3- NORMA TÉCNICA  

(MÉTODO DE ANÁLISE) 
3.1.1- ESTADO FÍSICO LIQUIDO VISUAL 
3.1.2- APARÊNCIA LIQUIDO  INCOLOR VISUAL 
3.1.3- ODOR ALCOÓLICO OLFATIVO 
3.1.4- COR INCOLOR VISUAL 
3.1.5- MASSA MOLECULAR ~ 46 N.D. 
3.1.6- PONTO DE EBULIÇÃO (oC) a 101,325 kPa (760 
mm Hg) 

77,8 N.D. 

3.1.7- PONTO DE FUSÃO (oC) a 101,325 kPa (760 mm 
Hg) 

N.D. N.D. 

3.1.8- PRESSÃO DE VAPOR kPa (mm de Hg) a 20 oC 44 N.D. 
3.1.9- DENSIDADE DE VAPOR (ar=1) 1,59 N.D. 
3.1.10- DENSIDADE( água = 1) 0,79 - 0,81 N.D. 
3.1.11- VISCOSIDADE em Pas (cP) a 20 oC N.D. N.D. 
3.1.12- VOLÁTEIS (% volume) 99 N.D. 
3.1.13- TAXA DE EVAPORAÇÃO (éter etílico = 1) 2,7 N.D. 
3.1.14- pH (solução aquosa a 1% a 20 oC) N.D. N.D. 
3.1.15- SOLUBILIDADE EM ÁGUA (g/100g) TOTAL N.D. 
3.1.16- SOLUBILIDADE EM SOLVENTE ORGÂNICO N.D. N.D. 
3.1.17- PONTO DE ANILINA (oC) N.D. N.D. 
3.1.18- CORROSIVIDADE (mm/ano)  N.D. N.D. 

4- REATIVIDADE 
4.1- ESTABILIDADE ESTÁVEL 
4.2- CONDIÇÕES DETERMINANTES DE INSTABILIDADE TEMPERATURAS ALTAS 
4.3- TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO (oC) N.D. 
4.4- PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA CO2 E/OU CO 
4.5- REAÇÃO DESCONTROLADA N.D. 
4.6- CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À REAÇÃO DESCONTROLADA N.D. 
4.7- MATERIAIS INCOMPATÍVEIS MATERIAIS OXIDANTES 

5- RISCOS DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO 
5.1- PROPRIEDADES CRÍTICAS 5.2-  ESPECIFICAÇÃO 5.3- NORMA TÉCNICA  

(MÉTODO DE ANÁLISE) 
5.1.1- PONTO DE FULGOR (oC) 15,0 TCC  
5.1.2- PONTO DE COMBUSTÃO(oC) N.D. N.D. 
5.1.3- PONTO DE AUTO IGNIÇÃO(oC) N.D. N.D. 
5.1.4- LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDADE - 
LII (%) 

3,9 N.D. 

5.1.5- LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE –  
LIE (%)  

N.D. N.D. 

5.1.6- LIMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE - 
LSI (%) 

19,0 N.D. 

5.1.7- LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE - LSE 
(%) 

N.D. N.D. 

5.4- CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMABILIDADE  EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL 
5.5- EXTINTORES RECOMENDADOS CO2, ESPUMA OU PÓ QUÍMICO E SPRAY  DE ÁGUA. 
5.6- RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS 

 
OS VAPORES SÃO MAIS PESADOS QUE O AR E PODEM 

MIGRAR ATÉ UMA FONTE DE IGNIÇÃO. ESAR 
RESPIRADOR AUTÔNOMO. RESFRIE OS CONTAINERS 
COM ÁGUA.PROCEDIMENTOS NORMAIS DE COMBATE 

A INCENDIO PODEM SER USADOS. 
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6- PROPRIEDADES TOXICOLÓGICAS 

6.1- CLASSIFICAÇÃO  
6.1.1. ASFIXIANTE SIMPLES N.D. 
6.1.2. ASFIXIANTE QUÍMICO N.D. 
6.1.3. IRRITANTE N.D. 
6.1.4. GERADOR DE AÇÃO LOCAL (CORROSIVO) N.D. 
6.1.5. SUBSTÂNCIA QUE ALTERA O COMPORTAMENTO N.D. 
6.2- LIMITE DE ODOR (ppm) N.D. 

6.3- LIMITES DE TOLERÂNCIA – LT (ppm ou mg/m3) 
6.3.1- COMPONENTE 6.3.2- LT- BRASIL 6.3.3- LT- ACGIH 

 6.3.2.1- LT-MP ou 
6.3.2.2- LT-TETO 

6.3.2.3- VM 6.3.3.1- TLV-TWA 
 ou   6.3.3.2- TLV-C 

6.3.3.3- TLV-STEL 

     
     
     
     
     
     

6.4- LIMITE DE TOLERÂNCIA BIOLÓGICA – LTB (mg/l): N.D. 

6.5- CONCENTRAÇÕES E DOSES LETAIS 
6.5.1. INGESTÃO DL50 e/ou  DL0 (mg/kg) RATOS: 6200 A 17800 
6.5.2. INALAÇÃO CL50 e/ou CL0 (ppm) N.D. 
6.5.3. PELE DL50 e/ou  DL0 (mg/kg) N.D. 
6.5.4. IDLH (ppm) N.D. 
6.6- INFORMAÇÕES ADICIONAIS  N.D. 
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7- EFEITOS TÓXICOS 
7.1. AGUDOS 
7.1.1. LOCAIS 

7.1.1.1. SISTEMA RESPIRATÓRIO IRRITANTE 
7.1.1.2. OLHOS IRRITANTE 
7.1.1.3. PELE E MUCOSAS IRRITANTE 
7.1.2. SISTÊMICOS  
7.2. CRÔNICOS Irritação das membranas mucosas, efeitos sobre o 

sistema nervoso central. 
7.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Sinais de superexposição: dor de cabeça, sonolência, fatiga 

e efeitos sobre o sistema nervoso central. 
8- PRIMEIROS SOCORROS 

8.1. INALAÇÃO Remover a vitima para local arejado. Procurar o 
atendimento médico.  

8.2. CONTATO COM A PELE E MUCOSAS Lavar com água. 
8.3 CONTATO COM OS OLHOS Lavar com água por pelo menos 15 minutos. 

Procurar o atendimento médico. 
8.4. INGESTÃO Procurar o atendimento médico. 
8.5 .INFORMAÇÕES AO MÉDICO Indicar estado da vítima e grau de exposição ao 

produto.  
9- MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

9.1. DOS LOCAIS DE TRABALHO (COLETIVA) Pelo menos 10 trocas de ar por hora. 
Providenciar Lava-Olhos. 

9.2 DO HOMEM (INDIVIDUAL) 
9.2.1 .RESPIRATÓRIA Usar respirador NIOSHI aprovado para vapores 

orgânicos. 
9.2.2. OLHOS Usar óculos de segurança. 
9.2.3. PELE E MUCOSAS Usar luvas impermeáveis. Usar roupa protetora 

comprida. Lavar roupas e limpar sapatos antes de 
reusar. 

9.2.4. OUTRAS Medidas de higiene pessoal devem ser observadas. 
10- MEIO AMBIENTE 

10.1. EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE 
10.1.1. AR N.D. 
10.1.2. ÁGUA N.D. 
10.1.3. SOLO N.D. 
10.1.4. ANÁLISE DO CICLO DE VIDA N.D. 
10.1.5. TOXICIDADE AMBIENTAL N.D. 

10.2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
10.2.1. VAZAMENTO/DERRAMAMENTO Utilizar EPI´s adequados. Para conter pequenos 

derramamentos, use materiais absorventes. Para 
conter grandes derramamentos, use água. Manter 
longe de vias de água e esgoto. 

10.2.2. TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO FINAL Misture com um material menos combustível e 
incinere. Observe legislação e regulamentação locais 
e federais. 

10.2.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
 
 
 
 
 

11- ARMAZENAMENTO 
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11.1. TEMPERATURA (oC) AMBIENTE 
11.2. PRESSÃO kPa(kgf/cm2) AMBIENTE 
11.3. OUTRAS CONDIÇÕES N.D. 
11.4. ACONDICIONAMENTO N.D. 
11.5.  IDENTIFICAÇÃO/RÓTULO N.D. 
11.6. EMPILHAMENTO N.D. 
11.7. VALIDADE N.D. 
11.8. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS Manter longe de calor, faíca e chama. Manter o 

recipiente fechado. 
12- TRANSPORTE 

12.1. RÓTULOS DE RISCO (ONU/ABNT) 
 

12.2. CLASSIFICAÇÃO DA ONU 
12.2.1. NÚMERO DA ONU  
12.2.2. NÚMERO DE RISCO  
12.2.3. CLASSE E SUBCLASSE DO RISCO 3 
12.2.4. GRUPO DO RISCO EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL 
12.2.5. RISCO SUBSIDIÁRIO  
12.2.6. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS  

12.3. SÍMBOLO DE ALERTA DA NFPA 704 
 
 
 
 
 

111111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13- FABRICANTES 
13.1- RAZÃO SOCIAL M-I DRILLING FLUIDS DO BRASIL LTDA 
13.2- RESPONSÁVEL TÉCNICO LUCIANO M GENUNCIO 
13.3- TELEFONE DE EMERGÊNCIA (22) 2762-3257 / 3400 
13.4- OUTROS TELEFONES (21) 2210-3241 – JOSE FRANÇA 
13.5- No. FAX (22) 2762-3257 / 3400 
13.6- INTERNET  
13.6.1- E-mail fluids@uol.com.br 
13.6.2- PÁGINA DO FABRICANTE www.midf.com 
13.7- ENDEREÇO Rua Jesus Soares Pereira, 507-Costa do Sol-Macae 
13.8- CEP 27923 – 370  
13.9- REGISTROS  
 

 
14- RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA FICHA 

14.1- NOME COMPLETO LUCIANO MELLO GENUNCIO 

Riscos à  saúde 

Inflamabilidade 

Reatividade 

Riscos Específicos  

4 – Extremamente 
perigoso 
3 – Muito perigoso 
2 – Perigoso 
1 – Pouco perigoso 
0 - Não perigoso 

4 

2 0 

0 
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14.2- CARGO ENGENHEIRO QUIMICO 
14.3-ENTIDADE DE CLASSE, REGIÃO E 
NÚMERO DE REGISTRO DO PROFISSIONAL 

CREA – 94 – 1 – 01929 - 3 

14.4- ASSINATURA  
15- LOCAL E DATA 

MACAE, 12 DE SETEMBRO DE 2001 

 



       Ficha Informativa de Segurança de Produto 
 
Seção 1. Produtos Químicos e Identificações da Companhia 

Nome do Produto     CRO17012 INIBIDOR DE CORROSÃO  Código            CRO17012X 

Fornecedor  Baker Hughes do Brasil Ltda. 
                      Rua Dezenove de Feveiro Nº 30 

                       Botafogo – Rio de Janeiro – RJ 
                      22280-030 – Brasil  
  
                      Para Informações de Produtos/MSDS: Ligue: 55-21-2266-8424 
                      (das 8:00 - 17:00, segundas - sextas) 

Versão                 1.0   

Uso do Material    Inibidor de Corrosão  
 

Data de Vigência   04/08/2004 

Telefones de      
Emergência          ABIQUIM/ Pró-Química  0800-118270 (Brasil 24 horas) 
24 Horas                                                      55-11-3242-1144 (das 08:00 – 17:00) 
                               CHEMTREC Inter. 01-703-527-3887 (América Latina 24 horas) 

Data de Impressão  04/08/2004 

Associação Nacional de                                                                   Inflamabilidade 
Proteção a Incêndio (E.U.A.)                                                2 
                                                                             Saúde     2      0     Reatividade 
                                                                                               
                                                                                                            Perigo específico   

 
Seção 2. Composição e Informações sobre Ingredientes 

Nome CAS Nº % por Peso Limites de Exposição 

 
1. Sal de ácido graxo de 
poliamina 
 
2. Composto de Quaternário de 
Amônia 
 
3. Composto de Quaternário de 
Amônia 
 
4. Éter Monobutil Dietileno 
Glicol 
 
5. Nafta Aromática Pesada 
 
6. Naftaleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segredo 
Comercial 
 
Segredo 
Comercial 
 
Segredo 
Comercial 
 
112-34-5 
 
 
64742-94-5 
 
91-20-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – 10 

 
 

1 – 5 
 
 

1 – 5 
 
 

5 – 10 
 
 

60 – 100 
 

5 – 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não disponível 
 
 
Não disponível 
 
 
Não disponível 
 
 
Não disponível 
 
 
Não disponível 
 
ACGIH (Estados Unidos). Pele 
TWA: 52 mg/m3   8 horas 
STEL: 79 mg/m3  15 minutos 
TWA: 10 ppm    8 horas 
STEL: 75 mg/m3  15 minutos 
OSHA (Estados Unidos) 
TWA: 10 ppm   8 horas 
STEL: 15 ppm  15 minutos 
TWA: 50 mg/m3      8 horas 
STEL: 75 mg/m3     15 minutos 



 
 
7. 1,2,4 Trimetil Benzeno 
 
8. Composto Sulforoso 
 
 

 
 
95-63-6 
 
Segredo 
Comercial 
 

 
 

1 – 5 
 

1 – 5 

 
 
Não disponível 
 
Fabricante (Estados Unidos). Pele 
TWA: 10 ppm 
 

Enquanto os isômeros de trimetil benzeno não possuem limite de exposição, o trimetil benzeno (isômeros mistos), CAS 
No. 25551-13-7) possuem valores de TWA de 25 ppm para ambos, ACGIH and OSHA (limites revogados). 
 
 
 
 
Seção 3. Identificação dos Perigos                                                                                                           

Estado físico                                 Estado: Líquido Claro; Cor: Amarelo; Odor: Hidrocarboneto Aromático e Mercaptan      
 
e Aparência  
Quantidade Reportável                 Naftaleno 850 litros 
CERCLA                                                                                 
Resumo de Perigo                      AVISO. Poderá causar efeitos crônicos. Líquido inflamável. A temperaturas elevadas, 

seus vapores poderão formar uma mistura inflamável ou explosiva com o ar. Poderá 
ser formada um mistura explosiva, à temperatura do ponto de fulgor ou acima dela.  Os 
vapores podem fluir ao longo de superfícies até uma fonte de ignição distante, e 
ocasionar retorno de chama. Descargas estáticas podem ocasionar ignição ou 
explosão quando o recipiente não estiver selado.  Pode ser irritante aos olhos, à pele 
ou ao aparelho respiratório. Contem um componente que pode causar câncer. Pode ser 
tóxico por absorção pela pele.  Pode ocasionar sensibilidade da pele (reação 
alérgica).Pode afetar o sistema nervoso central (CNS), caso inalado.   

  

Rotas de Exposição                    Pele (poros), Pele (contato) Olhos, Inalação. 

Efeitos Agudos em 
Potencial a Saúde                              
                Olhos     Pode causar severa irritação aos olhos. 
                Pele       Poderá ser irritante à pele. Sensibiliza a pele. Pode causar reações alérgicas com exposição repetida. 
                              Pode ser tóxico caso absorvido através da pele.   
                Inalação Pode afetar o sistema nervoso central (CNS), caso inalado. Pode ser irritante aos pulmões.  
                Ingestão Não é considerada uma rota provável de exposição, porém poderá ser nocivo ou causar irritações, 
                              caso ingerido.                         
                                
Condições Médicas            A exposição a este produto poderá agravar as condições clínicas que envolvem:   
agravadas por Exposição  sistema sangüíneo, rins, sistema nervoso, orgãos reprodutivos, fígado, aparelho respiratório, 
                                             a pele/epitélio e os olhos. 
 

Comentários Adicionais de  Pode ser nocivo, caso ingerido. Este produto pode ser aspirado aos pulmões durante a 
Perigos Identificados            ingestão ou vômito de material ingerido. A aspiração aos pulmões pode ocasionar  
                                                 pneumonite, edema pulmonar e hemorragia.  Contato repetido ou prolongado pode causar 
                                                 dermatite (inflamação) e perda de oleosidade da pele (secura).        
 
 
 



 
Seção 4. Medidas de Primeiros Socorros    

Contato com os Olhos  Jorre bastante água nos olhos por 15 minutos, erguendo a pálpebra superior e inferior   
                                         ocasionalmente. Solicite atendimento médico imediatamente. 
Contato com a Pele       Remova e lave ou limpe a roupa e os sapatos contaminados. Lave com sabão e água por pelo 
                                        menos 15 minutos ou até que desapareçam quaisquer vestígios de material. Solicite 
                                        atendimento médico caso surjam irritações. 
Inalação                          Remova a vítima para um local arejado. O oxigênio poderá ser administrado caso haja  
                                         dificuldade de respiração. Se não houver respiração, administre respiração artificial e solicite   
                                         atendimento médico. Solicite atendimento médico caso surjam sintomas. 
Ingestão                          Caso ingerido, não induza o vômito a menos que orientado pela equipe médica. Nunca induza 
                                         vômito ou dê qualquer substância via oral caso a vítima esteja inconsciente ou tendo  
                                         convulsões. Solicite atendimento médico, caso surjam sintomas.        
                                         
Observação ao Médico  Não disponível. 
Comentários Adicionais Se o produto for ingerido e o vômito ocorrer naturalmente, mantenha a pessoa com a cabeça  
De Primeiros Socorros   suspensa para evitar o risco de aspiração nos pulmões. 
 
Seção 5. Medidas de Combate a Incêndios                                                                                           

Inflamabilidade do Produto       Líquido inflamável. Em temperaturas muito elevadas, seus vapores poderão formar 
uma 
                                                      mistura inflamável ou explosiva com o ar. Poderá ser formada uma mistura explosiva à 

temperatura do ponto de fulgor ou acima do mesmo.  Os vapores podem fluir ao longo 
de superfícies até uma fonte deno de chama. Descargas estáticas podem ocasionar  

                                                      ignição ou explosão quando o recipiente não estiver selado. 
Inflamabilidade OSHA Classe    III A 

Temperatura de Auto-ignição        Não disponível 

Pontos de Fulgor                            COPO FECHADO: 65,6ºC (150ºF). (PMCC)   

Limites Inflamáveis                     L.E.L. Não disponível. U.E.L. Não disponível.   

Produtos de Combustão             Estes produtos são Óxidos de carbono (CO, CO2)  Oxidos de enxofre (SO. SO2...)  
                                                       E Óxidos de Nitrogênio (NO, NO2,...)   
Perigos de Incêndio na               Chamas Abertas/Centelhas/Estática. Calor. 
Presença de Várias  
Substâncias 
Mídia e Instruções de                                 Em caso de incêndio use espuma, pó químico seco, ou extintores de CO2. 
Combate a Incêndio                                    Evacue a área e combata o incêndio a uma distância segura. A neblina   
                                                                      de água poderá ser usada para o resfriamento dos contêineres expostos ao   
                                                                      fogo. Mantenha o escoamento de água fora dos esgotos e aquedutos  
                                                                      públicos. Note que os vapores inflamáveis poderão formar uma mistura de  
                                                                      combustão com o ar.  
                                                                       
Roupa Protetora (Fogo)                             Não ingresse na área do incêndio sem o equipamento próprio de proteção   
                                                                      individual, inclusive o aparelho autônomo de respiração aprovado pela  
                                                                      NIOSH.  
Observações Especiais                             Não disponível. 
dos Perigos de Incêndio  
 



 
Seção 6. Medidas Contra Liberações Acidentais 

Derramamento    Vista o equipamento de proteção individual apropriado. Mantenha o pessoal afastado e  
contra o vento, em relação ao local do derramamento. Feche todas as fontes de ignição. Não 
fumar; provocar chamas ou labaredas na área de perigo. Aproxime-se do dispositivo de desengate  
contra o vento. Feche o vazamento se isto puder fazê-lo com segurança. Contenha o  
material derramado. Mantenha longe de aquedutos. Dique os derramamentos maiores  
e use um meio anti-centelha ou a prova de explosão para transferir o material para um  
contêiner apropriado para remoção. Em derramamentos menores, adicione um  
absorvente (terra pode ser usada na ausência de outros materiais satisfatórios, recolha  
o material e coloque em um contêiner lacrado e à prova de vazamentos. Note que  
os vapores inflamáveis poderão formar uma mistura inflamável com o ar. Os vapores  
poderão se deslocar a distâncias consideráveis do derramamento e retroceder caso  
ocorra ignição. Os rejeitos devem ser removidos conforme a legislação federal,  
estadual e de controle ambiental local. 

Outras Observações       Caso exceda a QR (Quantidade Reportável), informe o Departamento Nacional de 
                                           Derramamentos, pelo telefone 1-800-424-8802 
 
Comentários quanto às              Não disponível. 
Medidas Adicionais de  
Liberações Acidentais   
 
Seção 7. Manuseio e Armazenamento                                                                                                      

Manuseio e Armazenamento            Vista o equipamento de proteção individual apropriado. Evite contato com os olhos, 
                                                            pele e  roupas. Evite inalar vapores ou neblina de spray. Use somente com 
                                                            ventilação adequada. Armazene em área seca, fresca e bem arejada. Mantenha  
                                                            longe do calor, centelhas e chamas. Mantenha longe de incompatíveis. Mantenha o 
                                                            contêiner bem fechado e seco.  Para evitar incêndios ou explosões, faça o 
                                                            aterramento do contêiner e do operador antes do manuseio do produto. 
 
Comentários Adicionais de               Não disponível. 
Manuseio e Armazenamento 



Seção 8. Controle a Exposição/Proteção Pessoal                                                                          

Técnicas de Controle                         Providencie uma ventilação por exaustão ou outra técnica de controle para  
                                                             manter as concentrações de vapores aerotransportadas abaixo do seu  
                                                             respectivo limite mínimo. Certifique-se que estações de lavagem de olhos e  
                                                             chuveiros de segurança estão próximas ao local de trabalho. 
 
Proteção Individual 
As recomendações quanto ao Equipamento de Proteção Individual se baseiam em conhecimentos prévios das condições 
de fabricação e de uso. Estas condições somente devem resultar em exposição incidental. Contudo, uma vistoria 
rigorosa da mão-de-obra e as condições locais são recomendadas por parte de um profissional de segurança, para 
determinar se os equipamentos de proteção individual são apropriados. 
 
                                Olhos            Óculos de segurança para produtos químicos.  
                                Corpo            Use mangas compridas para prevenir contra contatos repetidos ou prolongados do 
                                                      produto com a pele.   
                                Respiratório   Não há expectativa de que seja necessário o uso do respirador em condições    
                                                      normais. Em áreas de pouca ventilação ou em situações de emergência, use o   
                                                      respirador facial inteiro aprovado pela NIOSH.   
                                Mãos              Luvas resistentes a substâncias químicas. 
                                Pés                Botas resistentes a substâncias químicas ou galochas.   
                     Outras Informações  Luvas de nitrila ou neoprene. Luvas 4H. 
 
 
 
 
 
Observações de Controle            Não disponível 
à Exposição Adicional 
 
 
 
 
 
Seção 9. Propriedades Físicas e Químicas Típicas                                                                                 

Estado Físico                                Líquido Claro 
e Aspecto   

Odor         Hidrocarboneto aromático.   
                 Mercaptan 
 

pH   (puro)                                    7,3 – 7,5 (5% do produto em uma 
                                                       solução de 75% de isopropanol e 
                                                       25% em água). 

Cor           Amarelo 
 

Gravidade Específica (22ºC)      0.909 – 0,921 @ 25 0C (77 0F) 
 
Densidade                                      0,907 – 0,919 gramas/cm3 @ 25 0C (77 0F) 

Densidade de Vapor                      > 1 (Ar = 1) 
 
Pressão de Vapor                        Não disponível 

Viscosidade                                 Não disponível   

Ponto de Fulgor                           62º C 
 
 
Ponto de Fluidez                           0º C (32 0F) 



Ponto de Ebulição                        98º C 

Vida Útil (Estabilidade)                1 ano de garantia 

Estabilidade Térmica                   estável a 80ºC por 4 dias 

Solubilidade em água e óleo       solúvel em óleo/disperso em água 

 
Seção 10. Estabilidade e Reatividade 

Estabilidade e Reatividade         O produto é estável.                                                                 
                                                      ____________________________________________________________________ 
Condições de Instabilidade        Não disponível   

Incompatibilidade com               Material oxidante. 
Várias Substâncias 

Produtos em Decomposição      Não aplicável.   
Perigosa                          
                                                     __________________________________________________________________ 
Polimerização Perigosa              Não se espera que ocorra uma polimerização perigosa.  
Observações Especiais de         Não disponível. 
Estabilidade e Reatividade          
    
 
Seção 11. Informações Toxicológicas 

Informação Toxicológica dos Componentes 
Toxicidez Aguda em Animais  
 
Sal de Poliamina de ácido graxo                                  Não disponível.   
 
Quaternário de Amônio                                                 ORAL (LD50): Agudo: 400 mg/Kg (rato) 
 
Quaternário de Amônio                                                 Não disponível 
 
Éter de Monobutil Dietileno Glicol                                 ORAL (LD50): Agudo: 2400 mg/Kg (camundongo). 5660 mg/Kg 
                                                                                      (rato). CUTÂNEO (LD50): Agudo: 2700 mg/Kg (rato). 
 
Nafta Aromática Pesada                                               ORAL (LD50): Agudo: >2000 mg/Kg (rato). CUTÂNEO (LD50) 
                                                                                      Agudo: >2000 mg/Kg (coelho) 
 
Naftaleno                                                                       ORAL (LD50): Agudo: 490 mg/Kg (rato). 2600 mg/Kg (rato) 
                                                                                       2400 mg/Kg (rato macho). CUTÂNEO (LD50): Agudo: 
                                                                                       >2000 mg/Kg (coelho). 
 
1,2,4 – Trimetil Benzeno                                                ORAL (LD50): Agudo: 5000 mg/Kg (rato). VAPOR (LC50):  
                                                                                        Agudo: 18000 mg/m3 4 horas (rato). 
 
Composto Sulfuroso                                                       ORAL (LD50): Agudo: 241 mg/Kg (rato). 190 mg/Kg 
(camundongo) 
                                                                                        CUTÂNEO (LD50): Agudo: 251 mg/Kg (coelho). 
 
 
Dados de Toxidez Crônica 
 
1) Sal de Poliamina de Ácido Graxo 
 



Não disponível 
 
2) Quaternário de Amônio 
 
Não disponível 
 
3) Quaternário de Amônio 
 
Não disponível 
 
4) Éter Monobutil Dietileno Glicol 
 
Não disponível 
 
5) Nafta Aromática Pesada 
 
Não disponível 
 
6) Naftaleno 
 
Não disponível 
 
7) 1,2,4 – Trimetil Benzeno 
 
Não disponível 
 
8) Composto Sulfuroso 
 
Não disponível 
 
 
Outros Efeitos Adversos    Não disponível. 
 
 
Seção 12. Informações Ecológicas 

Ecotoxicidade                               Não disponível. 

BOD5 e COD                                  Não disponível. 

Biodegradável/OECD                    Não disponível. 

Toxicidade dos Produtos             Não disponível. 
Biodegradáveis  
Comentários Especiais                Não disponível. 
                                                                            
 



 
Seção 13. Considerações Relacionadas ao Descarte 

É de responsabilidade do gerador do efluente a execução apropriada do seu tratamento. O descarte do efluente deverá 
ser efetuado conforme as legislações federais, estaduais e locais. Note que estas legislações também se aplicam a 
contêineres vazios, camisas de cilindro e resíduos. O processamento, uso, diluição ou contaminação deste produto 
poderá causar alterações nas suas propriedades físicas e químicas. 
Observações Adicionais              Não disponível. 
Sobre Detritos 
 
Seção 14. Informações sobre Transporte                                                                                               

Classificação DOT            Líquido inflamável, (contem: nafta aromática pesada, composto 
                                            Sulfuroso), NA 1993, III 

 
LIQUIDO 
INFLAMAVEL  

Quantidade Reportável DOT           708 litros 
                                                           
Poluente Marinho                             Não aplicável.  

Informação DOT adicional               Não disponível 

Guia de Retorno de emergência      128. 
Número de página   
   
 
Seção 15. Informações Regulatórias 

Classificação HCS          Efeitos do Órgão Alvo. Liquido inflamável. A temperaturas elevadas, seus vapores poderão 
formar uma mistura inflamável ou explosiva com o ar. Poderá ser formada um mistura 
explosiva à temperatura do ponto de fulgor ou acima dela.  Os vapores podem fluir ao longo de 
superfícies até uma fonte de ignição distante, e ocasionar retorno de chama. Descargas 
estáticas podem ocasionar ignição ou explosão quando o recipiente não estiver selado. 
Irritante.   

                                           
Legislação Federal dos EUA. 
 
               Legislação        Substâncias Extremamente Perigosas: Não aplicável a nenhum componente neste produto. 
               Ambiental         SARA 313 Notificação Química Tóxica e Laudo de Liberação: Éter monobutil dietileno glicol;  
                                          Naftaleno; 1,2,4 – Trimetil – benzeno; 
                                          SARA 302/304 Planejamento de Emergência e Notificação de substâncias: Não aplicável a   
                                         nenhum componente neste produto. 
                                         Substâncias perigosas (CERCLA 302): Naftaleno 708 litros 
                                         SARA 311/312 distribuição MSDS - inventário químico - identificação de perigo: incêndio;            
                                         perigo imediato à saúde; perigo retardado à saúde; 
                                         Lei da Água Limpa (CWA) 307 Prioridade Poluente: Naftaleno  
                                         Lei da Água Limpa (CWA) 311 Substâncias Perigosas: Naftaleno 
                                         Lei do Ar Limpo (CAA) 112(r) Substâncias de Prevenção contra Liberações:  Não se aplica a 
                                         qualquer componente neste produto.                                       
                                         _________________________________________________________________________ 
Planejamento do limiar  Não aplicável 
da Quantidade (TPQ)                                                      
                                         _________________________________________________________________________ 
Status do Inventario         Todos os componentes estão incluídos ou isentos da listagem da Lei de Controle de    
TSCA                                 Inventários de Substâncias Tóxicas dos EUA:     
                                 
                                           Este produto não contém qualquer componente que esteja sujeito a relatos exigidos pela  
                                          TSCA Seção 12(b) caso exportado dos Estados Unidos.          
Regulamentos Estaduais  Informações específicas estaduais estão disponíveis através de solicitação da Baker 
Petrolite. 



Regulamentos Internacionais 
 
               Canadá                  Todos os componentes estão de acordo com ou isentos de listagem na Lista de   
                                              Substâncias Domésticas Canadenses. 
                                           ________________________________________________________________________    
               WHMIS (Canadá)  B-3,  D-2A, D-2B                              
________________________________________________________________________     
                  União Européia  Todos os componentes estão inclusos ou isentos de listagem no Inventário Europeu   
                                              de Substancias Químicas Comerciais Existentes ou da Lista Européia de Substâncias    
                                              Químicas Notificadas. 
                                            _______________________________________________________________________      
                                              Informações Internacionais quanto ao status do inventário está disponível por solicitação à   
                                              Baker Petrolite para os seguinte países: Austrália, China, Coréia (TCCL), Filipinas (RA6969) 
                                               Ou Japão.   
Código da Tarifa                 Não disponivel   
Conciliada   
Outras Informações           Nenhuma informação regulatória adicional está disponível.      
Reguladoras                        
 
 
 
Seção 16. Outras Informações                                                                                                            

Outras Considerações        
Especiais                              
                               
 
Renunciante Baker Petrolite 
 
NOTA: As informações contidas nesta Ficha Informativa de Segurança do Produto (FISP) são baseadas em dados 
considerados precisos. Porém a Baker Petrolite não oferece nenhum aval ou garantia expressa ou implícita quanto a 
precisão ou abrangência dessas informações.   
 
As condições ou métodos de controle, armazenamento, uso e remoção do produto estão além do nosso controle e 
podem estar além do nosso conhecimento. Por estes e outros motivos, não assumimos responsabilidades e 
expressamente declinamos responsabilidade por perdas, danos ou despesas decorrentes de, ou de quaisquer outras  
formas vinculadas a manipulação, armazenamento, uso ou remoção deste produto.   
 
Esta FISP foi preparada e será usada para este produto. Caso o produto for usado como componente em outro produto, 
estas informações contidas na FISP não poderão ser aplicáveis. 
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Product & Technical Data 
 

Castrol Transaqua DW 
 

Water-based subsea production control fluid 
 
Description 
Castrol Transaqua DW is a water-based hydraulic control fluid specifically 
formulated for use as the control medium in deepwater subsea production 
control systems. The fluid incorporates all the features that are required for 
operation in a wide range of equipment, and can therefore be used as the 
operating medium throughout the control system including subsurface 
safety valve control areas. 
 
Castrol Transaqua DW has been developed and qualified under a system with 
ISO 9001 accreditation for Research and Development. 
 
Application 
Castrol Transaqua DW is designed specifically for use in conventional and 
high pressure, high temperature applications.  Castrol Transaqua DW is 
tolerant of the high well temperatures encountered by those parts of the 
control system located at the well bore.  Castrol Transaqua DW is rated for 
use at operating temperatures of up to 180°C.   
 
Features 

• Density balanced to seawater to reduce hydrostatic head. 
• Operating capability of 180°C  
• Corrosion protection with sea water contamination 
• Anti-wear properties 
• Exceeds cleanliness standard of NAS 1638 Class 6 
• Contains unique tracer to aid low level leak detection 
• Castrol Transaqua DW is fully compatible and miscible in all 

proportions with Castrol Transaqua HT and most other water-based 
subsea control fluids.  

• It is compatible with all metals used in subsea control systems, and 
with elastomers and plastics including Nitrile, Ethylene Propylene and 
PTFE. 

 
Benefits 

• Allows reliable operation of deepwater subsea equipment exposed to 
conventional or HP/HT conditions.  

• Allows rapid detection of leaks with ROV mountable Castrol 
Transaquatracka – leak detection tool. 
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Castrol Transaqua DW – Typical Physical Characteristics 
 
Relative Density, g/ml  
 @ 20°C 1.0354 
           @ 50°C 1.0219 
Pour Point, °C -9 
Flash Point, °C Not applicable 
Viscosity, cSt Typical values 
 @ 40°C 1.2 
 @ 20°C 1.98 
 @ 0°C 3.97 
pH @ 20°C 8.9 
Bulk Modulus, N/m2 2.31 x 109 
Coefficient of Thermal Expansion, /°C 0.00044 
Thermal Conductivity, W/m/°C 0.48 
Specific Heat, KJ/Kg/K 3.830 
Foam Test Sequence, ml  
 Sequence I 110/0 
Particulate Cleanliness  
 NAS 1638 Class 6 or better 
 ISO 4406 Code 14/11 or better 
 
 
Castrol Transaqua DW – Typical Performance Characteristics 
 
Property Performance 
Sea water stability Stable to 10% sea water 

contamination. 
Provides anti corrosion performance 
on carbon steel with 10% sea water.  

Microbiological growth – 28 day 
challenge test 
Fungi 
Bacteria 

Sterile during and after test 

Lubrication Shell 4 Ball 
 
Mean Wear Scar Diameter 
(1hr, 30 kg, 1460 rpm)  

 
 
0.924 mm 

Environmental performance  All toxicity, biodegradation and 
bioaccumulation testing completed 
within OSPAR guidelines. 



 

Visit our Website for more information – www.castrolsubsea.com 
 

Reference: PD/DW/02  3 of 5 

 
 
Castrol Transaqua DW – Metal compatibility  
 
Material Compatibility Comments 
Plain Carbon Steel Compatible Unprotected carbon 

steel above the fluid 
surface may be subject 
to corrosion from 
condensed moisture if 
the fluid contains 
excessive water. 

Stainless Steel (316L) Compatible  
Steel 1020 Compatible  
Super Duplex Steel 
(2507) 

Compatible  

Inconel (Incoloy 825) Compatible High temperature 
applications 

Hastelloy  Compatible  
Titanium  Compatible  
Aluminium Bronze  Compatible  
Phosphor Bronze  Compatible  
Chromium Plating Compatible (see 

comments) 
Plating thickness must 
be sufficient to avoid 
porosity.  Copper and 
nickel substrates can 
improve performance 

Nickel 200 Compatible  
Electroless Nickel 
Plating 

Compatible (see 
comments) 

Ensure even plating 
thickness 
 

Aluminium Limited Compatibility Components may be 
protected by hard-
anodising. 
Avoid rubbing contacts. 

Cadmium Plating Not Compatible Often used on standard 
industrial hydraulic 
fittings 
 

Zinc Plating Not Compatible Effect is largely 
cosmetic 
(soft deposits on 
surface) but 
system cleanliness 
could be 
adversely affected 
 

 
 



 

Visit our Website for more information – www.castrolsubsea.com 
 

Reference: PD/DW/02  4 of 5 

 
 
Castrol Transaqua DW – Elastomer & Plastic compatibility 
 
Material Compatibility Comments 
Medium Nitrile Compatible Widely used as 

standard seal material. 
Performance can vary 
according to grade 

Carboxylated Nitrile Compatible Excellent abrasion 
resistance 

Viton Compatible Performance can vary 
according to grade. 
Superior to nitrile if 
higher temperatures 
involved (90°C or 
above) 

Butyl Compatible  
Polyurethane Compatible (see 

comments) 
Avoid in parts of 
hydraulic system 
operating at 
temperatures above 
60°C (some grades 
have improved 
hydrolytic stability and 
are therefore suitable – 
consult seal supplier) 

Ethylene Propylene Compatible Important if changing 
fluid type - EPR is not 
suitable for use with any 
hydrocarbon based 
fluids 

Silicone Compatible  
Chemraz Compatible Excellent for high 

temperature 
applications 

Acetal  Compatible  
PTFE  Compatible  
Nylon  Compatible See separate 

compatibility data for 
Nylon 11 thermoplastic 
as umbilical hose liner 
material 

Rubber Impregnated 
Fabric 
Composites 

Not Compatible (unless 
specifically developed 
for 
water service) 

Wear exposes fabric, 
allowing moisture 
ingression and 
swell/delamination.  
Replace with polymeric 
seal compound  
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Health and Safety 
The wearing of impervious PVC (or other suitable material) apron and gloves, 
together with eye protection is recommended. Contaminated clothing should 
be changed immediately and thoroughly cleansed before re-use. This applies 
especially to under garments.   
 
Material safety data sheets are available for all Castrol subsea products from 
www.castroloffshore.com 
 
Or by contacting the address below. 
Castrol Offshore, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England.,  
 
Telephone: Enquiries 
+44 (0)1793 512712, Technical Enquiries +44 (0)118 984 3311, Fax +44 
(0)1793 453218 
 
Disclaimer 
All reasonable care has been taken to ensure that the information contained 
in this publication is accurate as at the date of printing. It should be noted 
however that the information above may be affected by changes occurring 
subsequent to the date of printing in the blend formulation or methods of 
application of any of the products referred to or in the requirements of any 
specification approval rela ting to any such products. 
 
Last updated 29/04/03 



Material Safety Data Sheet 
 

Triethylene glycol, 99% 

 
Section 1-Chemical Product and Company Identification 
 

MSDS Name:  Triethylene glycol, 99% 
 

Synonyms:  Trigen;  Triglycol; TEG; 
2,2'- ethylenediqxybis(ethanol); 

1,2-Bis(2-hydroxy)ethane;  
Ethylene glycal-bis-(2-hydroxyethyl ether) 

 

Section 2 - Composition, Information on Ingredients 
 

CAS# Chemical Name Percent EINECS/ELINCS 

112-27-6 Triethylene glycol 100 203-953-2 

 

      

       

Section 3 - Hazards Identification 
 

EMERGENCY OVERVIEW 
 

Appearance: clear to light yellow liquid. 

Caution! May cause eye and skin irritation. Inhalation of a mist of this material 

may cause irritation of the lungs. Aspiration hazard if swallowed. Can enter lungs 

and cause damage. 

Target Organs: None. 

 

Potential Health Effects 

Eye: May cause eye irritation. 

Skin: Exposure may cause irritation characterized by redness, dryness, and 

inflammation. 

Ingestion: May cause gastrointestinal irritation with nausea, vomiting and 

diarrhea. Possible aspiration hazard. 

Inhalation: Inhalation of a mist of this material may cause respiratory tract 

irritation. 

Chronic: No information found. 

 

Section 4 - First Aid Measures 
 

Eyes: Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, occasionally lifting 

the upper and lower eyelids. Get medical aid. 

Skin: Flush skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing 

contaminated clothing and shoes. Get medical aid if irritation develops or persists. 

Ingestion: If victim is conscious and alert, give 2-4 cupfuls of milk or water. Never 

give anything by mouth to an unconscious person. Get medical aid. 

Inhalation: Remove from exposure and move to fresh air immediately. If not 

breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get 



medical aid. 

Notes to Physician: Treat symptomatically and supportively. 

 

Section 5 - Fire Fighting Measures 
 

General Information: As in any fire, wear a self-contained breathing apparatus in 

pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent), and full protective gear. 

Vapors may be heavier than air. They can spread along the ground and collect in 

low or confined areas. 

Extinguishing Media: In case of fire, use water, dry chemical, chemical foam, or 

alcohol-resistant foam. 

Flash Point: 329e deg F ( 165.00 deg C) 

Autoignition Temperature: 699.8 deg F ( 371.00 deg C) 

Explosion Limits, Lower:0.9 

Upper: 9.2 

NFPA Rating: (estimated) Health: 1; Flammability: 1; Instability: 0 

 

Section 6 - Accidental Release Measures 
 

General Information: Use proper personal protective equipment as indicated in 

Section 8. 

Spills/Leaks: Absorb spill with inert material (e.g. vermiculite, sand or earth), 

then place in suitable container. Clean up spills immediately, observing precautions 

in the Protective Equipment section. 

 
Section 7 - Handling and Storage 
 

Handling: Wash thoroughly after handling. Remove contaminated clothing and 

wash before reuse. Use with adequate ventilation. 

Storage: Store in a cool, dry place. Keep containers tightly closed. 

 

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection 
 

Engineering Controls: Use adequate ventilation to keep airborne concentrations 

low. 

Exposure Limits 

 

Chemical Name ACGIH NIOSH OSHA – Final PELs 
Triethylene glycol none listed none listed none listed 

 

      

OSHA Vacated PELs: Triethylene glycol: No OSHA Vacated PELs are listed for this 

chemical. 

Personal Protective Equipment 

Eyes: Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as 

described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or 

European Standard EN166. 

Skin: Wear appropriate protective gloves to prevent skin exposure. 

Clothing: Wear appropriate protective clothing to prevent skin exposure. 

Respirators: A respiratory protection program that meets OSHA's 29 CFR 

1910.134 and ANSI Z88.2 requirements or European Standard EN 149 must be 

followed whenever workplace conditions warrant respirator use. 

 



Section 9 - Physical and Chemical Properties 
 

Physical State: Liquid 

Appearance: clear to light yellow 

Odor: mild odor 

pH: Not available. 

Vapor Pressure: < .001 mm Hg @2 

Vapor Density: 5.17 

Evaporation Rate:<0.001 

Viscosity: 48 mPa s@20 C 

Boiling Point: 285 deg C 

Freezing/Melting Point:-7 deg C 

Decomposition Temperature:Not available. 

Solubility: Soluble in water 

Specific Gravity/Density:1.125 

Molecular Formula:C6H14O4 

Molecular Weight:150.0956 

 
Section 10 - Stability and Reactivity 
 

Chemical Stability: Stable under normal temperatures and pressures. 

Conditions to Avoid: Incompatible materials. 

Incompatibilities with Other Materials: Sulfuric acid, isocyanates, perchloric 

acid, strong oxidizing agents. 

Hazardous Decomposition Products: Carbon monoxide, carbon dioxide. 

Hazardous Polymerization: Will not occur. 

 
Section 11 - Toxicological Information 
 

RTECS#: 

CAS# 112-27-6: YE4550000 

LD50/LC50: 

CAS# 112-27-6: 

Draize test, rabbit, eye: 500 mg Mild; 

Draize test, rabbit, skin: 500 mg/24H Mild; 

Oral, mouse: LD50 = 20000 mg/kg; 

Oral, rabbit: LD50 = 8400 mg/kg; 

Oral, rabbit: LD50 = 8400 mg/kg; 

Oral, rat: LD50 = 17 gm/kg; 

Oral, rat: LD50 = 15000 mg/kg; 

Skin, rabbit: LD50 = >20 mL/kg;<BR. 

 

Carcinogenicity: 

CAS# 112-27-6: Not listed by ACGIH, IARC, NTP, or CA Prop 65. 

Epidemiology: No data available. 

Teratogenicity: No data available. 

Reproductive Effects: In laboratory tests with rats and mice, fetotoxic effectts 

and developmental abnormalities were observed. 

Mutagenicity: No data available. 

Neurotoxicity: No data available. 

Other Studies: 

 
Section 12 - Ecological Information 
 



Ecotoxicity: Fish: Fathead Minnow: LC50 = 70,200 mg/L; 96 Hr.; FlowthroughFish: 

Bluegill/Sunfish: LC50 = 10,000 mg/L; 96 Hr.; Static 

ConditionsBacteria: Phytobacterium phosphoreum: EC50 = 850 mg/L; 5 miuntes; 

Microtox test No data available. 

Environmental: Terrestrial Fate: Triethylene glycol will have very high mobility in 

soil. Acquatic fate: Based on a recommended classification scheme, an estimated 

Koc value of 10, determined from a structure estimation method, indicates that 

triethylene glycol is not expected to adsorb to suspended solids and sediment in 

water. 

Physical: No information available. 

Other: No information available. 

 
Section 13 - Disposal Considerations 
 

Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is 

classified as a hazardous waste. US EPA guidelines for the classification 

determination are listed in 40 CFR Parts 261.3. Additionally, waste generators must 

consult state and local hazardous waste regulations to ensure complete and 

accurate classification. 

RCRA P-Series: None listed. 

RCRA U-Series: None listed. 

 
Section 14 - Transport Information 
 
 US DOT Canada TDG 

Shipping Name: Please contact Fisher Scientific 

for shipping information 

No information available 

Hazard Class: 
 

  

UN Number: 
 

  

Packing Group: 
 

  

 

 

Section 15 - Regulatory Information 
 

US FEDERAL 
TSCA 

CAS# 112-27-6 is listed on the TSCA inventory. 

Health & Safety Reporting List 

None of the chemicals are on the Health & Safety Reporting List. 

Chemical Test Rules 

None of the chemicals in this product are under a Chemical Test Rule. 

Section 12b 

None of the chemicals are listed under TSCA Section 12b. 

TSCA Significant New Use Rule 

None of the chemicals in this material have a SNUR under TSCA. 

CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs 

None of the chemicals in this material have an RQ. 

SARA Section 302 Extremely Hazardous Substances 

None of the chemicals in this product have a TPQ. 

SARA Codes 

CAS # 112-27-6: reactive. 

Section 313 No chemicals are reportable under Section 313. 



Clean Air Act: 

This material does not contain any hazardous air pollutants. 

This material does not contain any Class 1 Ozone depletors. 

This material does not contain any Class 2 Ozone depletors. 

Clean Water Act: 

None of the chemicals in this product are listed as Hazardous Substances under 

the CWA. 

None of the chemicals in this product are listed as Priority Pollutants under the 

CWA. 

None of the chemicals in this product are listed as Toxic Pollutants under the 

CWA. 

OSHA: 

None of the chemicals in this product are considered highly hazardous by OSHA. 

STATE 

CAS# 112-27-6 can be found on the following state right to know lists: 

Pennsylvania. 

California Prop 65 

California No Significant Risk Level: None of the chemicals in this product are 

listed. 

 

European/International Regulations 
European Labeling in Accordance with EC Directives 

Hazard Symbols: 

Not available. 

Risk Phrases: 

Safety Phrases: 

WGK (Water Danger/Protection) 

CAS# 112-27-6: 1 

Canada - DSL/NDSL 

CAS# 112-27-6 is listed on Canada's DSL List. 

Canada - WHMIS 

WHMIS: Not available. 

Canadian Ingredient Disclosure List 

CAS# 112-27-6 is listed on the Canadian Ingredient Disclosure List. 
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1.  Identificação do produto e da empresa  
 

Nome comercial: nº Material:000000000000195070
FLOWTREAT 3135  

 
Código Interno de Produto : 000000153684 
 
Identificação da sociedade/empresa 

CLARIANT S/A  
Av.d.Nacoes Unidas, 18001-Sto.Amaro  
04795-900 Sao Paulo - SP  
Número de telefone : +55 11 5683 7233  

 
Informação da substância/preparação 

Division Functional Chemicals  
  

Telefone de emergência: +55 11 47 47 47 41  
 
 
2.  Composição e Informações sobre os Ingredientes  
 

Caracterização química:  
Copolímero de bloco etoxilado e propoxilado em solventes orgânicos  

 
 

Componente perigoso: 

Xileno    
Concentração:  >= 5 - <= 20 % 
No. CAS:  1330-20-7 
Número EINECS:  215-535-7 
Símbolos de Perigo: Xn   
Frases R: 10    20/21    38    
 

Etanol    
Concentração:  >= 5 - <= 20 % 
No. CAS:  64-17-5 
Número EINECS:  200-578-6 
Símbolos de Perigo: F   
Frases R: 11    

 
 
3.  Identificação dos Perigos  
 

Inflamável. 
Irritante para os olhos e pele. 
Evitar o contato com a pele e os olhos. 
Nocivo para os organismos aquáticos. 

 
 
4. Medidas de  Primeiros Socorros  
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Recomendações em geral: 
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. 

 

Em caso de inalação: 
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o médico se aparecer ou persistirem 
sintomas irritativos. 

 

Em caso de contato com a pele: 
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita água. 
Se persistem as perturbações cutâneas , consultar um médico. 

 

Em caso de contato com os olhos:  
Em caso de contato com os olhos, lavar profundamente com muita água e consultar um 
médico.  

 

Em caso de ingestão:  
Enxaguar a boca com água em abundância.  
Providenciar tratamento médico.  

 

Recomendações para o médico:  
 

Sintomas:  
Os seguintes sintomas podem aparecer:  
Dor de cabeça  
Vertigem  
Tosse  
Vermelhidão na pele  

 

Tratamento:  
Antídoto nâo específico. 
Tratar sintomaticamente. 

 
 
5.  Medidas de combate a incêndio  
 

Meios de extinção adequados:  
Espuma  
Pó de extinção de fogo.  
Dióxido de Carbono  
Névoa de água  

 
Equipamentos de proteção especiais no combate a incêndio:  

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.  
 

Informações adicionais:  
Irrigar e arrefecer o contentor e as partes metálicas com um jato de água em spray. 
A água proveniente do combate ao fogo não pode ser lançada diretamente em rios ou lagos. 

 
 
6.  Medidas de controle para derramamento ou vazamento  
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Medidas de prevenção referidas a pessoas:  
Manter pessoas afastadas e permanecer no lado de onde sopra o vento. 
Manter  afastado de fontes de ignição. 

 
Medidas de proteção ao meio ambiente:  

Não permitir que produto vazado penetre no solo nem escoe para cursos d'água (rede de 
esgoto, por exemplo)  

 
Procedimento de limpeza/recolhimento:  

Recolher com material ligante de líquido (p. ex. Areia, ligante universal).  
Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.  

 
Recomendações adicionais:  

Não drenar para rede de esgoto 
 
 
7.  Manuseio e Armazenamento  
 

Recomendações para utilização sem perigo:  
Abrir e manusear recipiente com cuidado.  

 
Recomendações para prevenir incêndio e explosão: 

Tomar medidas contra carregamento eletrostático (aterramento durante transferências).  
Manter afastado de substâncias combustíveis.  
Utilizar apenas aparelhos a prova de explosão.  
Vapores podem formar misturas explosivas com o Ar.  

 
Exigências para área de armazenagem/recipientes:  

Armazenar em embalagens homologadas de acordo com a NBR11564  
 

Informações adicionais para condições de armazenagem: 
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.  

  
 
8.  Controle de exposição e proteção individual  
 

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho: 
XILENO (XILOL) 
No. CAS: 1330-20-7 
Limites de Exposição - Brasil (NR - 15, Anexo 11) Agentes Químicos Perigosos para os 
quais foram estabelecidos Limites Ocupacionais de Exposição e Monitoramento.  
Datos Brasileiros de Limites de Exposição Ocupacional  
Revisão : 1991 
Média Ponderada pelo Tempo (TWA):  

Valores:  340 mg/m3 78 ppm   
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XILENO (XILOL) 
No. CAS: 1330-20-7 
Limites de Exposição - Brasil (NR - 15, Anexo 11) Agentes Químicos Perigosos para os 
quais foram estabelecidos Limites Ocupacionais de Exposição e Monitoramento.  
Datos Brasileiros de Limites de Exposição Ocupacional  
Revisão : 1991 
Designação cutânea:  
Pode ser absorvido através da pele  

 

ALCOOL ETíLICO 
No. CAS: 64-17-5 
Limites de Exposição - Brasil (NR - 15, Anexo 11) Agentes Químicos Perigosos para os 
quais foram estabelecidos Limites Ocupacionais de Exposição e Monitoramento.  
Datos Brasileiros de Limites de Exposição Ocupacional  
Revisão : 1991 
Média Ponderada pelo Tempo (TWA):  

Valores:  1.480 mg/m3 780 ppm   
 

 
Medidas de higiene do trabalho: 

Não fumar,comer ou beber durante o trabalho. 
Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho 
Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. 

 

Proteção respiratória:  Em caso de ventilação insuficiente, colocar aparelho de 
proteção respiratória. 
Semi-máscara 
O uso de máscara com filtro pressupõe que a atmosfera 
ambiente contém no mínimo 17% de oxigênio por volume, e 
não excede a concentração máxima do gás, usualmente 0,5% 
por volume. Normas relevantes para serem consideradas 
incluem EN 136/141/143/371/372 assim como outras 
regulamentações nacionais. 

  

Proteção das mãos:  Luvas de PVC  
 

Proteção dos olhos:  Óculos de proteção 
 

Proteção do corpo:  Vestuário de trabalho 
botas de PVC 
avental de PVC 

 
 
9.  Propriedades físico-químicas  
 

Estado físico:  líquido 
Cor:  amarelo 
Odor:  semelhante a solvente 

 
Ponto de solidificação : < -20 °C 

Método:  ASTM D 2386 
 

Ponto de decomposição : > 220 °C 
Método:  DSC 
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Ponto de ebulição : cerca 78 °C 
Método:  OCDE, Guideline 103 

 
Ponto de inflamação:  cerca 16 °C 

Método:  ASTM D 93 (copo fechado) 
 

Temperatura de ignição:  > 200 °C 
Método:  ASTM E 659 

 
Limite inferior de 
explosividade:  

1,1 %(V) 
Os dados referem-se ao diluente. 

 
Limite superior de 
explosividade:  

7,0 %(V) 
Os dados referem-se ao diluente. 

 
Densidade:  cerca 0,910 g/cm3 (20 °C) 

Método:  OCDE, Guideline 109 
 

Solubilidade em água:     
Método:  OCDE, Guideline 105 
não aplicável 

 
Solúvel em:  Etanol 

> 1.000 g/l ( 20 °C) 
Método:  OECD 105 

 
valor pH:   

não aplicável 
 
 
10. Estabilidade e reatividade  
 

Decomposição térmica:  > 220 °C 
Método:  Dynamic scanning calorimetry (DSC) 

 
Produtos perigosos de decomposição: 

Não ocorre decomposição se usado de forma prescrita. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 

Toxicidade oral aguda:  DL50   > 3.000 mg/kg (Ratazana) 
Método:  Estimativa a partir dos componentes 

 
Efeito de irritação dérmica:  mediamente irritante (Coelho) 

Método:  OCDE, Guideline 404 
 

Irritante aos olhos:  levemente irritante (Olho de Coelho) 
Método:  OECD 405 
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12. Informações ecológicas  
 

Biodegradabilidade:  38 % (28 d) 
não facilmente degradável 
Método: OECD 301 D 

 
Toxicidade em peixes:  CL50    > 10,89 mg/l (96 h, Brachydanio rerio) 

Método: OECD 203 
 

Toxicidade em bactérias:  CE50    215,83 mg/l (3 h, Lodo biológico) 
Método: OECD 209 

 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição  
 

Produto:  
Mediante observação das normas válidas e, conforme o caso, após conversa  com o 
responsável pela disposição e/ou a autoridade responsável pode ser encaminhado  
para uma instalação de incineração. 

 
Embalagens não limpas:  

Embalagens corroídas ou não limpas devem ser dispostas como a substância.  
  
 
14. Informações para transporte  
 

MERCO  
 Nome Apropriado para 

Embarque: 
LÍQUIDO INFLAMÁVEL,N.E.  

 Classe: 3 
 Grupo de embalagem: II 
 nº ONU: UN 1993 
 Risco Primário: 3 
 Número de perigo: 33 
 Observação: Transporte permitido 
 Indutor(es) de Risco: Xileno  

Etanol  
 
 

IATA  
 Proper shipping name: Flammable liquid, n.o.s.  
 Class: 3 
 Packing group: II 
 UN/ID number: UN 1993 
 Primary risk: 3 
 Remarks Shipment permitted 
 Hazard inducer(s): Xylene  

Ethanol  
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IMDG  
 Proper shipping name: Flammable liquid, n.o.s.  
 Class: 3 
 Packing group: II 
 UN no. UN 1993 
 Primary risk: 3 
 Remarks Shipment permitted 
 Hazard inducer(s): Xylene  

Ethanol  
 EmS : F-E      S-E 

 
 
15. Regulamentações  
 

Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº 26 do Ministério do 
Trabalho 
 
Número ONU: 1993 
 
Frases de risco 

Inflamável. 
Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização. 
Evitar o contato com a pele e os olhos. 
Conduzir a uma Unidade de Incineração, observando as normas das autoridade locais. 

 
Frases de segurança 

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado. 
Quando spray em neblina é inalado,procurar ajuda médica e mostrar a embalagem do 
produto ou o rótulo ao médico. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar 
um especialista. 
Após contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar 
embalagem ou etiqueta. 

 
 
16.Outras Informações  

 
Observar as normas legais locais e nacionais. 
A classificação do produto para manuseio foi baseada nas Diretrizes da Comunidade 
Européia 67/548 e 45/1999. 

 
 

Os dados são baseados em nosso estágio atual de conhecimento e destinam-se a 
descrever o produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas 
não implicam em quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É de 
responsabilidade do usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de 
aplicação previsto. Não assumimos responsabilidade por qualquer dano causado pela má 
utilização desta informação. Para os demais casos, aplica-se nossa condição geral de 
vendas.  
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Material Safety Data Sheet

Product Name

Supplier

Material Uses

Code

Version

Effective Date

Print Date24 Hour
Emergency
Numbers

Section 1. Chemical Product and Company Identification

National Fire Protection
Association (U.S.A.)

Health

2
2 0

Flammability

Instability

Specific Hazard

CHEMTREC 800-424-9300 (U.S. 24 hour)
Baker Petrolite 800-231-3606
(001)281-276-5400
CANUTEC 613-996-6666 (Canada 24 hours)

CHEMTREC Int'l 01-703-527-3887 (International 24 hour) * a trademark of Baker Hughes, Inc.

Skin (Contact), Eyes, Inhalation.

Hazard Summary

Medical Conditions
aggravated by
Exposure

Exposure to this product may aggravate medical conditions involving the following: blood system,
kidneys, nervous system, liver, respiratory tract, skin/epithelium, eyes.

Section 2. Hazards Identification

Routes of Exposure

Potential acute health
effects

Physical State and
Appearance

State: Liquid., Color: Amber., Odor: Aromatic. Amine like.

CERCLA Reportable
Quantity

WARNING. May cause chronic effects. Combustible liquid. At elevated temperatures, vapors
can form an ignitable or explosive mixture with air. Can form explosive mixtures at temperatures
at or above the flash point. Vapors can flow along surfaces to distant ignition sources and flash
back. Static discharges can cause ignition or explosion when container is not bonded. May be
irritating to eyes, skin and respiratory tract. Contains a component that may cause cancer. May
cause skin sensitization (allergic reaction). May cause central nervous system (CNS) effects if
inhaled.

May cause eye irritation.

May be irritating to skin. Skin sensitizer. May cause allergic skin reactions with repeated
exposure.

May cause central nervous system (CNS) effects if inhaled. May be irritating to lungs.

Not considered a likely route of exposure, however, may be harmful or cause irritation if
swallowed.

Eyes
Skin

Inhalation
Ingestion

Xylene, 383 gal. of this product.

See Toxicological Information (section 11)

Continued on Next Page
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May be harmful if ingested. This product may be aspirated into the lungs during swallowing or
vomiting of swallowed material. Aspiration into the lungs may produce chemical pneumonitis,
pulmonary edema, and hemorrhaging. Repeated or prolonged contact may cause dermatitis
(inflammation) and defatting of the skin (dryness).

Additional Hazard
Identification Remarks

Amine compound Trade secret. 60 - 100
Light aromatic naphtha 64742-95-6 10 - 30
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 5 - 10
Xylene 1330-20-7 1 - 5
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 1 - 5
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 1 - 5
Ethylbenzene 100-41-4 0.1 - 1

Section 3. Composition and Information on Ingredients
Name CAS # % by Weight

See Section 8 for information on permissible exposure limits and threshold limit values.

Section 4. First Aid Measures

If swallowed, do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never
induce vomiting or give anything by mouth to a victim who is unconscious or having convulsions.
Get medical attention if symptoms appear.

Flush eyes with plenty of water for 15 minutes, occasionally lifting upper and lower eyelids. Get
medical attention immediately.

Remove and launder or clean contaminated clothing and shoes. Wash with soap and water for
at least 15 minutes or until no evidence of material remains. Get medical attention if irritation
occurs.

Remove to fresh air. Oxygen may be administered if breathing is difficult. If not breathing,
administer artificial respiration and seek medical attention. Get medical attention if symptoms
appear.

Eye Contact

Skin Contact

Inhalation

Ingestion

Not available.Notes to Physician

Additional First Aid
Remarks

Not available.

Combustible liquid. At elevated temperatures, vapors can form an ignitable or explosive mixture
with air. Can form explosive mixtures at temperatures at or above the flash point. Vapors can flow
along surfaces to distant ignition sources and flash back. Static discharges can cause ignition or
explosion when container is not bonded.

These products are carbon oxides (CO, CO2) nitrogen oxides (NO, NO2 etc.).

In case of fire, use foam, dry chemicals, or CO2 fire extinguishers. Evacuate area and fight fire
from a safe distance. Water spray may be used to keep fire-exposed containers cool. Keep
water run off out of sewers and public waterways. Note that flammable vapors may form an
ignitable mixture with air. Vapors may travel considerable distances and flash back if ignited.

Open Flames/Sparks/Static. Heat.

Section 5. Fire Fighting Measures
Flammability of the
Product

Products of
Combustion

Fire Hazards in
Presence of Various
Substances

Fire Fighting Media
and Instructions

OSHA Flammability
Class

II

Continued on Next Page
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Not available.Special Remarks on
Fire Hazards

Do not enter fire area without proper personal protective equipment, including NIOSH approved
self-contained breathing apparatus.

Protective Clothing
(Fire)

Put on appropriate personal protective equipment. Keep personnel removed and upwind of spill.
Shut off all ignition sources; no flares, smoking, or flames in hazard area. Approach release
from upwind. Shut off leak if it can be done safely. Contain spilled material. Keep out of
waterways. Dike large spills and use a non-sparking or explosion-proof means to transfer
material to an appropriate container for disposal. For small spills add absorbent (soil may be
used in the absence of other suitable materials) scoop up material and place in a sealed, liquid-
proof container. Note that flammable vapors may form an ignitable mixture with air. Vapors may
travel considerable distances from spill and flash back, if ignited. Waste must be disposed of in
accordance with federal, state and local environmental control regulations.

Section 6. Accidental Release Measures
Spill

Other Statements If RQ (Reportable Quantity) is exceeded, report to National Spill Response Office at 1-800-424-
8802.

Not available.Additional Accidental
Release Measures
Remarks

Put on appropriate personal protective equipment. Avoid contact with eyes, skin, and clothing.
Avoid breathing vapors or spray mists. Use only with adequate ventilation. Store in a dry, cool
and well ventilated area. Keep away from heat, sparks and flame. Keep away from
incompatibles. Keep container tightly closed and dry. To avoid fire or explosion, ground
container equipment and personnel before handling product.

Section 7. Handling and Storage
Handling and Storage

Not available.Additional Handling
and Storage Remarks

Section 8. Exposure Controls/Personal Protection
Exposure Limits Amine compound Not available.

Light aromatic naphtha Not available.

1,2,4-Trimethylbenzene Not available.

Xylene ACGIH (United States).
TWA: 434 mg/m3 8 hour/hours.
STEL: 651 mg/m3 15 minute(s).
TWA: 100 ppm 8 hour/hours.
STEL: 150 ppm 15 minute(s).

OSHA PEL 1989 (United States).
TWA: 100 ppm 8 hour/hours.
STEL: 150 ppm 15 minute(s).
TWA: 435 mg/m3 8 hour/hours.
STEL: 655 mg/m3 15 minute(s).

1,3,5-Trimethylbenzene Not available.

1,2,3-Trimethylbenzene Not available.

Continued on Next Page
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Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of
vapors or particles below their respective threshold limit value. Ensure that eyewash stations and
safety showers are proximal to the work-station location.

Engineering Controls

Respirator use is not expected to be necessary under normal conditions of use. In poorly
ventilated areas, emergency situations or if exposure levels are exceeded, use NIOSH approved
full face respirator.

Chemical safety goggles.

Wear long sleeves to prevent repeated or prolonged skin contact.

Chemical resistant gloves. Nitrile or Neoprene gloves. Butyl rubber gloves.

Chemical resistant boots or overshoes.

Personal Protection

Eyes
Body

Respiratory

Hands
Feet

Other information Not available.

Additional Exposure
Control Remarks

Not available.

Personal Protective Equipment recommendations are based on anticipated known manufacturing and use conditions.
These conditions are expected to result in only incidental exposure. A thorough review of the job tasks and conditions by a
safety professional is recommended, however, to determine the level of personal protective equipment appropriate for these
job tasks and conditions.

Additional Information
on Exposure Limits

While trimethylbenzene isomers do not have exposure limits, trimethylbenzene (mixed isomers)
(CAS No. 25551-13-7) has TWA value of 25 ppm for both ACGIH and OSHA (revoked limit). The
OSHA permissible exposure levels shown above are the OSHA 1989 levels or from subsequent
OSHA regulatory actions. Although the 1989 levels have been vacated the 11th Circuit Court of
Appeals, Baker Petrolite Corporation recommends that these lower exposure levels be observed
as reasonable worker protection.

Ethylbenzene ACGIH (United States).
TWA: 434 mg/m3 8 hour/hours.
STEL: 543 mg/m3 15 minute(s).
TWA: 100 ppm 8 hour/hours.
STEL: 125 ppm 15 minute(s).

OSHA PEL 1989 (United States).
TWA: 100 ppm 8 hour/hours.
STEL: 125 ppm 15 minute(s).
TWA: 435 mg/m3 8 hour/hours.
STEL: 545 mg/m3 15 minute(s).

Section 9. Physical and Chemical Properties
Liquid.

Not available.

0.818 - 0.83 @ 16°C (60°F)

>1 (Air = 1)

Aromatic. Amine like.

Amber.

Physical State and
Appearance

pH

Specific gravity

Vapor Density

Odor

Color

Density 6.81 - 6.91 lbs/gal @ 16°C (60°F)

Boiling Point Not available.

Flash Points

Flammable Limits

Initial Boiling Point Not available.

Autoignition
Temperature

Closed cup: 52.2°C (126°F). (SFCC)

L.E.L. Not available. U.E.L. Not available.

Not available.

Continued on Next Page
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9.98 - mm Hg @ 38°C (100°F)

Dispersible

Not Available or Not Applicable for Solids.

2 - 2 cP @ 16°C (61°F)

Vapor Pressure

Evaporation Rate

Viscosity

Solubility (Water)

Physical Chemical
Comments

Not available.VOC

-40ºC (-40ºF)Pour Point

Not available.

Section 10. Stability and Reactivity
The product is stable.

Oxidizing material.

Hazardous polymerization is not expected to occur.

Not applicable.

Not available.

Stability and Reactivity

Conditions of
Instability

Incompatibility with
Various Substances

Hazardous
Decomposition
Products

Hazardous
Polymerization

Not available.Special Stability &
Reactivity Remarks

Section 11. Toxicological information

Acute Animal Toxicity

Chronic Toxicity Data

Amine compound Not available.

Light aromatic naphtha ORAL (LD50): Acute: 2900 mg/kg [Rat]. 8400 mg/kg [Rat].

1,2,4-Trimethylbenzene ORAL (LD50): Acute: 5000 mg/kg [Rat]. VAPOR (LC50):
Acute: 18000 mg/m3 4 hour/hours [Rat].

Xylene ORAL (LD50): Acute: 4300 mg/kg [Rat]. 3523 mg/kg [Male
rat]. DERMAL (LD50): Acute: >1700 mg/kg [Rabbit].
VAPOR (LC50): Acute: 5000 ppm 4 hour/hours [Rat].

1,3,5-Trimethylbenzene VAPOR (LC50): Acute: 24000 mg/m3 4 hour/hours [Rat].

1,2,3-Trimethylbenzene Not available.

Ethylbenzene ORAL (LD50): Acute: 3500 mg/kg [Rat]. DERMAL (LD50):
Acute: 15400 mg/kg [Rabbit].

Component Toxicological Information

Continued on Next Page
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1) Amine compound

Not available.

2) Light aromatic naphtha

Solvent naphtha (petroleum), light aromatic is a component of this product. Solvent naphtha (petroleum), light aromatic may
cause damage to the peripheral nerves, resulting in numbness or tingling of the extremities with chronic (long term) exposure
to high concentrations. (Micromedex) Rats exposed for 4 months to 1700 ppm of a solvent similar to this product showed
evidence of mild damage to the liver, lungs and kidneys. These effects were not seen in rats exposed for one year to 350
ppm of another similar solvent. Rats exposed to vapors of a similar solvent during pregnancy showed embryo/fetotoxicity at
concentrations producing maternal toxicity.

In response to a TSCA test rule, several studies of a solvent similar to this product were completed. Mutagenicity studies and
a rat inhalation neurotoxicity study were negative. In a mouse developmental effects study, reduced fetal body weight was
seen but no teratogenicity. A rat reproductive effects study demonstrated toxicity but little effect on reproductive parameters.
(Vendor MSDS)

Ingestion has produced Central Nervous System effects in laboratory animals. (EPA/OTS 87-8214199 and 88-920000348)

3) 1,2,4-Trimethylbenzene

1,2,4-Trimethylbenzene, also know as pseudocumene, is a component of this product. Chronic pseudocumene exposure
may provoke bronchospasm with cough and wheezing (Plunkett, 1976; ACGIH, 1991; Battig et al, 1956). Respiratory
distress was noted in experimental animals following sub acute inhalation exposure (Gage, 1970). Nervousness and anxiety
were noted with chronic occupational exposure (Battig et al, 1956; ACGIH, 1991).

At the time of this review, no studies were found on the potential adverse reproductive effects of pseudocumene in humans,
but trimethylbenzenes (including pseudocumene) can cross the placental barrier (Clayton & Clayton, 1994; Doroty et al,
1976). In an experimental animal study, offspring born to pregnant rats exposed to pseudocumene were healthy at birth and
grew normally (Cameron et al, 1938).

Blood effects such as anemia and delayed clotting time have been noticed in workers chronically exposed to a solvent
containing trimethylbenzene. The blood effects, however, may have been due to a contaminant in the solvent such as
benzene (a known blood toxin).

4) Xylene

Xylene (mixed isomers) is a component of this product. Effects of chronic exposure to xylene are similar to those of acute
exposure, but may be more severe. Chronic inhalation reportedly was associated with headache, tremors, apprehension,
memory loss, weakness, dizziness, loss of appetite, nausea, ringing in the ears, irritability, thirst, anemia, mucosal bleeding,
enlarged liver, and hyperplasia, but not destruction of the bone marrow (Clayton & Clayton, 1994; ILO, 1983). Some earlier
reports of effects of chronic exposure to xylene have been questioned, as exposures were not limited to xylene alone.

Effects on the blood have been reported from chronic exposure to as little as 50 mg/m3 (Pap & Varga, 1987). Repeated
exposure can damage bone marrow, causing low blood cell count and can damage the liver and kidneys (NJ Department of
Health, Hazardous Substance Fact Sheet). Chronic xylene exposure (usually mixed with other solvents) has produced
irreversible damage to the CNS (ILO, 1983). CNS effects may be exacerbated by ethanol abuse (Savolainen, 1980). Xylene
may damage hearing or enhance sensitivity to noise in chronic occupational exposures (Morata et al, 1994), probably from
neurotoxic mechanism. Tolerance to xylene can occur over the work week and disappear over the weekend. (ACGIH, 1992).

Inhalation exposure has produced fetotoxicity and postnatal developmental toxicity in laboratory animals. (API, 1978,
Kensington, MD, EPA/OTS Document No. 878210350 and Hass, U., et al, 1995, Neurotoxicology and Teratology 17: 341-
349 and 1997, Neurotoxicology 18: 547-552)

Inhalation of hexane has synergistically enhanced the hearing loss caused by inhalation exposure to xylene in laboratory
animals. (Nylén, P., 1996, Food and Chemical Toxicology, 34: 1121-1123 and Nylén, P. and Hagman, M., 1994,
Pharmacology & Toxicology, 74: 124-129)

Continued on Next Page
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Xylene has tested positive as a dermal sensitizer. [Altman, A.T. (1977) Archives of Dermatology 113: 1460 and Palmer, K.T.
and Rycroft, R.J. F. (1993) Contact Dermatitis 28: 44]

5) 1,3,5-Trimethylbenzene

1,3,5-Trimethylbenzene (Mysitylene) is a component of this product. Chronic asthmatic-like bronchitis may be a delayed
chronic hazard (EPA, 1985; Laham, 1987; HSDB, 1997). Nervousness, tension, and anxiety have been noted in chronically
exposed workers with exposure to a mixture of solvents including mesitylene (HSDB, 1997). Elevated alkaline phosphates
and SGOT(liver enzymes) levels have been noted in chronic animal inhalation studies (Clayton & Clayton, 1994). These
effects have not been reported in exposed humans. (Reprotext)

Thrombocytopenia (a lack of platelets in the blood) with bleeding from the gums and nose and mild anemia may occur with
chronic exposure to mesitylene as a component of the commercial solvent mixture, "Fleet-X-DV-99" (Plunkett, 1976; Finkel,
1983; HSDB, 1997). Coagulation (clotting of the blood) times were delayed by about 40% in a group of workers chronically
exposed to a mixture of solvents containing about 30% mesitylene (Laham, 1987). These hematological disorders may have
been due to a contaminant, such as benzene (Hathaway et al, 1996). Thrombocytosis (an increase of platelets in the blood)
and thrombocytopenia have been noted in rabbits (Clayton & Clayton, 1994). (Reprotext)

1,3,5-Trimethylbenzene has been positive in a mutagenicity assay (Lewis, 1992). (Reprotext)

6) 1,2,3-Trimethylbenzene

Not available.

7) Ethylbenzene

Ethylbenzene is a component of this product. Prolonged exposure may result in CNS, upper respiratory tract, blood, and
liver disorders (ILO, 1983). Chronic exposures higher than 100 ppm produced fatigue, headache, drowsiness, and mild eye
and respiratory irritation (Hathaway et al, 1991). Benzene and some alkylbenzene compounds can suppress the bone
marrow, but no original studies were found showing this effect with ethylbenzene (Reprotext).

Slight liver and kidney changes occurred in rats exposed to 600 ppm for up to 16 weeks (Elovaara et al, 1985; Heinonen et
al, 1983). The level of exposure, not the duration, affected the metabolism of ethylbenzene in rats (Engstrom et al, 1985).
(Reprotext)

Ethylbenzene was weakly positive for inducing sister chromatid exchanges in human white blood cells in culture (Norppa &
Vainio, 1983) and produced mutations in mouse lymphocytes. (RTECS)

Ethylbenzene caused retarded skeletal development, extra ribs, tail misplacement, and decreased weight gain in fetal rats
exposed to a high dose of 2,400 mg/m(3) which was also toxic to the mothers (Tatrai et al, 1982). However, much lower
doses of less than 100 ppm produced skeletal abnormalities, affected female fertility, were fetotoxic, and caused smaller
litter sizes in rats. (RTECS) It has been detected in human umbilical cord (fetal) blood (Clayton & Clayton, 1982), and would
thus be available to the fetus. (Reprotext)

Ethylbenzene is classified by the International Agency for Research (IARC) as a Group 2B carcinogen (possibly carcinogenic
to humans). This classification was based on sufficient evidence in animals, but inadequate evidence for cancer in exposed
humans.

The National Toxicology Program (NTP) concluded there is clear evidence to support the carcinogenicity of ethylbenzene in
male rats and some evidence in female rats and male and female mice. These observations were based on 2 year
inhalation studies in which the test animals were exposed to 0-750 ppm ethylbenzene. The carcinogenic activity was
observed primarily in the groups exposed to 250 and 750 ppm. The OSHA and ACGIH 8 hour TWA exposure for
ethylbenzene is 100 ppm (NTP TR-466).

In two studies of workers potentially exposed to ethylbenzene, no cancer incidence or mortality was observed (IARC
Monograph 77).

Continued on Next Page
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Other Adverse Effects Not available.

Target Organs blood system, kidneys, nervous system, liver, respiratory tract, skin/epithelium, eyes.

Product Toxicological Information

Acute Animal Toxicity Not available.

Section 12. Ecological Information

Not available.

Not available.

An EcoTox™ Report, and/or the material's environmental fate is available upon request at the
following number: 1-800-235-4249, then press 4.

Ecotoxicity

BOD5 and COD

Biodegradable/OECD

Toxicity of the Products
of Biodegradation

Special Remarks

Not available.

PETROSWEET* HSO600
SCAVENGER

Fathead minnow (LC50)
Rainbow trout (LC50)
Sheepshead minnow
(LC50)
Skeletonema costatum
(EC50)

96 hour/hours
96 hour/hours
96 hour/hours

96 hour/hours

13 mg/l
47 mg/l
70 mg/l

8.9 mg/l

Section 13. Disposal Considerations

Additional Waste
Remarks

Not available.

Responsibility for proper waste disposal rests with the generator of the waste. Dispose of any waste material in accordance
with all applicable federal, state and local regulations. Note that these regulations may also apply to empty containers, liners
and rinsate. Processing, use, dilution or contamination of this product may cause its physical and chemical properties to
change.

3

FLAMMABLE LIQUID

Marine Pollutant Not applicable.

Section 14. Transport Information
DOT Classification

Emergency Response
Guide Number

128

Additional DOT
Information

Not available.

DOT Reportable
Quantity

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Contains: Light aromatic
naphtha, Xylene), 3, UN1993, III

Xylene, 383 gal. of this product.

Continued on Next Page
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U.S. Federal
Regulations

State specific information is available upon request from Baker Petrolite.

Target organ effects. Com bustible liquid. Irritant. Contains a com ponent that m ay cause
cancer..

HCS Classification

Section 15. Regulatory Information

All components are included or are exempted from listing on the US Toxic Substances Control
Act Inventory.

Clean Water Act (CWA) 307 Priority Pollutants: Ethylbenzene;
Clean Water Act (CWA) 311 Hazardous Substances: Xylene; Ethylbenzene;
Clean Air Act (CAA) 112(r) Accidental Release Prevention Substances: Not applicable to any
components in this product.

State Regulations

WHMIS (Canada) B-3, D-2A, D-2B

International
Regulations

All components are included or are exempted from listing on the European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances or the European List of Notified Chemical Substances.

European Union

All components are compliant with or are exempted from listing on the Canadian Domestic
Substance List.

International inventory status information is available upon request from Baker Petrolite for the
following countries: Australia, China, Korea (TCCL), Philippines (RA6969), or Japan.

Environmental
Regulations

TSCA Inventory
Status

No further regulatory information is available.Other Regulatory
Information

Canada

This product contains the following components that are subject to the reporting requirements of
TSCA Section 12(b) if exported from the United States: Xylene; Naphthalene.

Threshold
Planning
Quantity (TPQ)

Not applicable.

Extremely Hazardous Substances: Not applicable to any components in this product.
SARA 313 Toxic Chemical Notification and Release Reporting: 1,2,4-Trimethylbenzene; Xylene;
Ethylbenzene;
SARA 302/304 Emergency Planning and Notification substances: Not applicable to any
components in this product.
Hazardous Substances (CERCLA 302): Xylene, 383 gal. of this product.;
SARA 311/312 MSDS distribution - chemical inventory - hazard identification: fire; immediate
health hazard; delayed health hazard;

426
03/07/02 - Changes to Sections 2, 3, 8, 11, 14, and 15
07/20/04 - Changes to Sections 8 and 15.
06/15/06 - Changes to Sections 1, 2, 3, 5, 8, 9, and 15.
01/31/07 - Change to Section 12.

Section 16. Other Information
Other Special
Considerations

Baker Petrolite Disclaimer

In April, 2005, a number of format changes were made. The most notable of these were switching Sections 2
and 3, moving the exposure limits to Section 8, and moving the flash point from Section 5 to Section 9.

Continued on Next Page
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NOTE: The information on this MSDS is based on data which is considered to be accurate. Baker Petrolite, however,
makes no guarantees or warranty, either expressed or implied of the accuracy or completeness of this information.

The conditions or methods of handling, storage, use and disposal of the product are beyond our control and may be
beyond our knowledge. For this and other reasons, we do not assume responsibility and expressly disclaim liability for
loss, damage or expense arising out of or in any way connected with the handling, storage, use or disposal of this
product.

This MSDS was prepared and is to be used for this product. If the product is used as a component in another product,
this MSDS information may not be applicable.
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                        SEBEP  QUÍMICA                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________________ 

FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA E  DE  SEGURANÇA 
 DE 

 PRODUTO QUÍMICO 
 

 
 

1- IDENTIFICAÇÃO 
1.1- NOME/MARCA COMERCIAL: INFLO-45 LB 
1.2- CÓDIGO PETROBRAS: 
1.3- NOME QUÍMICO:  TENSOATIVOS  FLUORCARBONADOS ALIFÁTICOS NÃO-IONICOS 
1.4- SINONÍMIA: MISTURA DE TENSOATIVOS NÃO IONICOS 
1.5- FAMÍLIA OU FUNÇÃO QUÍMICA: REDUTOR DE TENSÃO SUPERFICIAL/INTERFACIAL 
1.6- FÓRMULA QUÍMICA: 

1.7- FONTES DE CONSULTA 
1.7.1- ENTIDADES BJ SERVICES COMPANY USA 

1.7.3- EMERGÊNCIAS 
FABRICANTE: SEBEP QUÍMICA – TEL.: (22)  2773-4928 

1.7.4- LITERATURA 
N.E. 

 
2- COMPOSIÇÃO 

2.1- COMPONENTE 2.2- CONCENTRAÇÃO 
(%) 

2.3- NORMA TÉCNICA  
(MÉTODO DE ANÁLISE) 

 Tensoativo fluorado  <20% N.E. 
 Álcool graxo etoxilado  <30% N.E. 
Álcool isopropílico <10% N.E. 
Álcool metílico  <10% N.E. 

 
3- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

3.1- PROPRIEDADES  3.2-
ESPECIFICAÇÃO 

3.3- NORMA TÉCNICA  
(MÉTODO DE ANÁLISE) 

3.1.1- ESTADO FÍSICO Líquido VISUAL
3.1.2- APARÊNCIA  Líquido não viscoso 

transparente 
VISUAL 

3.1.3- ODOR: Álcool N.E.
3.1.4- COR: incolor à amarelo VISUAL
3.1.5- MASSA MOLECULAR: N.E. - 
3.1.6-PONTO DE EBULIÇÃO(oC) a 101,325 Kpa(760mm Hg): N.E. - 
3.1.7-PONTO DE FUSÃO(oC) a 101,325 kPa (760mm Hg): N.E. - 
3.1.8- PRESSÃO DE VAPOR kPa (mm de Hg) a 20 oC: N.E. - 
3.1.9- DENSIDADE DE VAPOR (ar=1): N.E. - 
3.1.10- DENSIDADE( água = 1): 0,93 – 0,96 PRL002 (SQ)
3.1.11- VISCOSIDADE em Pas (cP) a 20 oC: N.E. - 
3.1.12- VOLÁTEIS (% volume): N.E. - 
3.1.13- TAXA DE EVAPORAÇÃO (éter etílico = 1) N.E. - 
3.1.14- pH (solução aquosa a 1% a 20 oC):  4,0 - 7,0 PRL004 (SQ) 
3.1.15- SOLUBILIDADE EM ÁGUA (g/100g):  Completa N.E. 
3.1.16-SOLUBILIDADE EM SOLVENTE ORGÂNICO: Insolúvel N.E.
3.1.17- PONTO DE ANILINA (oC): N.E. - 

 
4- REATIVIDADE 

4.1- ESTABILIDADE: Estável 

REV04 

INFLO - 45 LB
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4.2- CONDIÇÕES DETERMINANTES DE INSTABILIDADE: Extremas temperaturas  
4.3- TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO (oC): N.E. 
4.4- PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA: Monóxido e dióxido de carbono
4.5- REAÇÃO DESCONTROLADA:  Não conhecida
4.6- CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À REAÇÃO DESCONTROLADA:  Não conhecida 
4.7- MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:  Agentes oxidantes 

 
5- RISCOS DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO 

5.1- PROPRIEDADES 
CRÍTICAS 

5.2-  
ESPECIFICAÇÃO 

5.3- NORMA TÉCNICA  
(MÉTODO DE ANÁLISE) 

5.1.1- PONTO DE FULGOR (oC) 41 °C PMCC 
5.1.2- PONTO DE COMBUSTÃO(oC)  N.E - 
5.1.3- PONTO DE AUTO IGNIÇÃO(oC) N.E - 
5.1.4-LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDADE-LII (%)  N.E. - 
5.1.5-LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE-L1E(%)    N.E. - 
5.1.6-LIMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE-LSI (%)  N.E. - 
5.1.7- LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE-LSE (%)   N.E. - 
5.4- CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMABILIDADE   2 
5.5- EXTINTORES RECOMENDADOS  Pó químico , CO2 ,  névoa , espuma ou spray de  

água 
5.6- RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS  Utilizar completo equipamento de proteção pessoal 

quando entrar em confinadas áreas onde potencial 
exposição de vapores ou produtos de combustão 
existirem. 

 
6- PROPRIEDADES TOXICOLÓGICAS 

6.1- CLASSIFICAÇÃO 
6.1.1. ASFIXIANTE SIMPLES N.E. 
6.1.2. ASFIXIANTE QUÍMICO N.E. 
6.1.3. IRRITANTE Pele, olhos e sistema respiratório 
6.1.4. CORROSIVO N.E. 
6.1.5. SUBSTÂNCIA QUE ALTERA O COMPORTAMENTO N.E. 

6.2- LIMITE DE ODOR 
6.3- LIMITES DE TOLERÂNCIA (LT) 

6.3.1- COMPONENTE 6.3.2- LT- BRASIL 6.3.3- LT- ACGIH 
 6.3.2.1- LT-MP ou 

6.3.2.2- LT-TETO 
6.3.2.3- VM 6.3.3.1- TLV-TWA 

 ou   6.3.3.2- TLV-C 
6.3.3.3- TLV-

STEL 
N.E.  N.E.  N.E.  N.E.  N.E. 

6.4- LIMITE DE TOLERÂNCIA BIOLÓGICO 
6.5- CONCENTRAÇÕES E DOSES LETAIS 

6.5.1. INGESTÃO DL50 e/ou  DL0 (mg/kg) N.E. 
6.5.2. INALAÇÃO CL50 e/ou CL0 (ppm) N.E. 
6.5.3. PELE DL50 e/ou  DL0 (mg/kg). N.E. 
6.5.4. IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) (ppm) N.E. 

 
7- EFEITOS TÓXICOS 

7.1. AGUDOS  N.E. 
7.1.1. LOCAIS N.E. 
7.1.1.1. SISTEMA RESPIRATÓRIO Pode ser prejudicial se inalado 
7.1.1.2. OLHOS Causa irritação. 
7.1.1.3. PELE E MUCOSAS Pode causar irritação sobre exposição prolongada. 
7.1.1.4. SISTÊMICOS N.E. 
7.1.1.5. CRÔNICOS N.E. 
7.1.1.6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Causa dores de cabeça. 

 
8- PRIMEIROS SOCORROS 

8.1. INALAÇÃO Remover o paciente para um lugar arejado. Se  a respiração está 
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diminuindo , fornecer oxigênio. Se respiração parou ,  fazer respiração 
artificial . Manter a pessoa aquecida, quieta e chamar um médico. 

8.2. CONTATO COM A PELE E 
MUCOSAS 

Lavar a pele com bastante água ou lavar com sabão neutro e água se 
disponível. Se irritação persiste , chamar um médico. 

8.3 CONTATO COM OS OLHOS Imediatamente lavar com bastante água por pelo menos 15 minutos. Se 
irritação persistir contactar um médico. 

8.4. INGESTÃO  Se o paciente está consciente , dar 2 copos de água e induzir vômito 
fixando um dedo abaixo da garganta. Chamar imediatamente um médico. 
Após o paciente ter  vomitado dar a ele leite ou água. 

8.5 .INFORMAÇÕES AO MÉDICO  N.E. 
 

9- MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
9.1. DOS LOCAIS DE TRABALHO 
(COLETIVA) 

Utilizar ventilação mecânica se este produto é utilizado em espaço 
confinado. Se não for possível utilizar uma área onde exista um 
movimento de ar natural. 

9.2 DO HOMEM (INDIVIDUAL) N.E. 
9.2.1 .RESPIRATÓRIA  Não requerida 
9.2.2. OLHOS  Óculos 
9.2.3. PELE E MUCOSAS Utilizar luvas de PVC ou borracha e roupas apropriadas. 
9.2.4. OUTRAS Chuveiros e garrafas lava olhos devem ser facilmente acessíveis. 

 
10- MEIO AMBIENTE 

10.1.EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE Miscível com água, podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras 
correntes de água. 

10.1.1. AR N.E. 
10.1.2. ÁGUA N.E. 
10.1.3. SOLO Nada foi notado 
10.1.4. ANÁLISE DO CICLO DE VIDA N.E. 
10.1.5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Não provocar faíscas ou chamas, não dar partida em motores e nem 

circuitos elétricos. 

10.2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO N.E. 

10.2.1. VAZAMENTO/DERRAMAMENTO: Nada foi notado 
10.2.2. TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO FINAL Enterrar ou incinerar em um local aprovado de acordo com as leis 

locais e  regulamentos. 
10.2.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS N.E. 

 
11- ARMAZENAMENTO 

11.1. TEMPERATURA (oC) < 40 °C  
11.2. PRESSÃO kPa(kgf/cm2) Pressão ambiente 
11.3. OUTRAS CONDIÇÕES N.E. 
11.4. ACONDICIONAMENTO Galpões/containers isentos de umidade e fora do alcance de calor 
11.5.  IDENTIFICAÇÃO INFLO-45 LB 
11.6. EMPILHAMENTO Empilhamento máximo de duas bombonas 
11.7. VALIDADE 2 anos 
11.8. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS Evitar o derrame do produto no chão 

 
12- TRANSPORTE 

12.1. RÓTULO DE RISCO  LÍQUIDO INFLAMÁVEL 
12.2. CLASSIFICAÇÃO DA ONU 

12.2.1. NÚMERO DA ONU UN 1993 
12.2.2.  EmS  3-07 
12.2.3. CLASSE E SUBCLASSE DO RISCO  3 
12.2.4. GRUPO DE EMBALAGEM PG III 
12.2.5. RISCO SUBSIDIÁRIO  N.E. 
12.2.6. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS  N.A. 
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13- FABRICANTES 
13.1- RAZÃO SOCIAL SEBEP QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
13.2- RESPONSÁVEL TÉCNICO COSME JOSE CARVALHO DE ARAÚJO 
13.3- NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA (22) 2773-4928 
13.4- NÚMEROS DOS TELEFONES COMUM OU 
CELULAR 

(22) 2773-4928 

13.5- No. FAX (22) 2773-4689 / 3777 
13.6- INTERNET

13.6.1- E-mail caraujo@bjservices.com 
13.6.2- PÁGINA DO FABRICANTE - 
13.7- ENDEREÇO AV. Prefeito Aristeu F. da Silva , 1255 – Novo Cavaleiros 

– Macaé – Rio de Janeiro – Brasil 
13.8- CEP 27930-070 
13.9- REGISTROS - 
13.9.1- PROQUÍMICA - 
13.9.2- PETROBRAS - 
13.9.3- ÓRGÃO DE CLASSE - 

 
14- RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA FICHA 

14.1- NOME COMPLETO COSME JOSE CARVALHO DE ARAÚJO 
14.2- CARIMBO DO PROFISSIONAL  
14.3- ENTIDADE DE CLASSE E NÚMERO DO 
REGISTRO 

CRQ-3a REGIÃO – 03313291 

14.4- ASSINATURA  
15- LOCAL E DATA 

Macaé, 17 de Outubro de 2001. 
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ANEXO DA FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA E DE SEGURANÇA - INFLO-45 LB 

 
SÍMBOLO DE ALERTA DA NFPA 704 

 
 

 
Nome / Marca Comercial : 
 

 
INFLO-45 LB 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
       2 

 
       0 

 
      2 

Riscos à  saúde 

Riscos específicos 

Reatividade 

Inflamabilidade 

4 - Extremamente perigoso 
3 - Muito perigoso 
2 - Perigoso 
1 - Pouco perigoso 
0 - Não perigoso 



 

  
Folha de Dados de Segurança (2001/58/EC) 

 
Designação Comercial do 
Produto:

MSA II INHIBITOR
 
Data de Revisão: 05-Jan-2005
1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARADO E DA COMPANHIA

Identificação de Substâncias ou Solução 
 
Designação Comercial do 
Produto:

MSA II INHIBITOR

Sinônimos: Nenhum
Família química: Mistura
Aplicação: Inibidor
 
Identificação da companhia Halliburton Energy Services

Deveron Facility, Howemoss Place 
Kirkhill Industrial Estate 
Dyce 
Aberdeen, AB21 0GS 
Reino Unido da Grã Bretanha 

Telefone de Emergência:  +44 1224 795277 or +1 713 753 3000 
 
Preparado por Compliance Chemical 

 Telefone 1-580-251-4335
  
2. COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Substância Referência 
CAS

 
Porcentage
m (%)

EINECS UK 
OEL/MEL

Alemanha 
MAK/TRK

MAC da 
Holanda

Classificação Da 
CEE

Acetona 67-64-1 1-5 200-662-2 500 ppm 500 ppm 750 ppm F; Xi; R11-36-66-67
Tioureia 62-56-6 10-30 200-543-5 Não se aplica Não se aplica 0,5 mg/m3 Xn; N; R22-40-51/53-

63
Etileno glicol 107-21-1 10-30 203-473-3 10 mg/m3 10 ppm 10 mg/m3 Xn; R22
Derivado da amina de Rosin Mixture 30-60 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica
  
3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS
 
Resumo da Periculosidade Pode causar irritação respiratória, dos olhos e pele. Pode causar dor-de-cabeça, 

tontura e outros distúrbios no sistema nervoso central. Pode ser nocivo se ingerido. 
Pode causar defeitos congênitos. Cancerígeno em potencial. Combustível.

  
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação Se inalado, leve a vítima ao ar livre; se esta não estiver respirando, faça a 
respiração artificial, de preferência boca-a-boca. Se a respiraçao for difícil, dê 
oxigênio. Procure assistência médica.
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Contato com a pele Em caso de contato, lave a pele imediatamente com bastante água e sabão por, 
pelo menos, 15 minutos. Procure assistência médica. Retire roupas contaminadas e 
lave-as antes de reusá-las.

 
Contacto Ocular Em caso de contato, ou suspeita de contato, lave os olhos imediatamente com água 

por, pelo menos, 15 minutos e procure assistência médica imediatamente depois de 
lavá-los.

 
Ingestão Procure assistência médica! Se ocorrer vômito, mantenha a cabeça mais baixa do 

que os quadris para evitar a aspiração.
 
Notas para o Médico Não aplicável
  
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de Extinção Adequados Neblina de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico.
 
Meios de Extinção Não 
Adequados:

Nenhum conhecido.

 
Riscos de Exposição Especiais A decomposição no fogo pode produzir gases tóxicos. Use jatos de água para esfriar 

o fogo e superfícies expostas.
 
Equipamento de Proteção 
Especial para Bombeiros

Requer-se que bombeiros usem roupas de proteção completa e dispositivos de 
respiração aprovados.

  
6. MEDIDAS DE VAZAMENTOS ACIDENTAIS

Medidas de Segurança Pessoal Use equipamento de proteção adequado
 
Cuidados Ambientais Evite a entrada em esgotos, encanamentos de água ou regiões baixas.
 
Procedimento de 
Limpeza/Absorção

Isole o derramamento e pare o vazamento onde for seguro. Contém derramamento 
com areia ou outros mateirias inertes. Recolha e remova.

  
7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Precauções para a manipulação Evite o contato com os olhos, pele ou roupa. Evite respirar vapores. Lave as mãos 
depois de usar. Lave a roupa contaminada antes de reusá-la.

 
Informação sobre 
armazenamento.

Armazene longe de oxidantes. Armazene em local fresco e bem ventilado. Mantenha 
o recipiente fechado quando não estiver sendo usado.

  
8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO PESSOAL

Controles de engenharia Utilize numa área bem ventilada. Ventilação local por exaustores deve ser usada em 
áreas sem boa corrente de ar.

 
Proteção Respiratória Respirador de fumos orgânicos. Em concentrações altas, respirador de ar fornecido 

ou um dispositivo de respiração auto-suficiente.
 
Luvas de Proteção Luvas impermeáveis de borracha.
 
Proteção da Pele Avental de borracha.
 
Proteção para os olhos. Óculos para proteção; use também um visor para o rosto se existir o perigo de 

espirramento.
 
Outros Equipamentos de 
Protecção Pessoal

Torneiras para lavagem de olhos e chuveiros de seguranca devem ser facilmente 
acessíveis.
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9. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

Estado Físico: Liquido
Côr: Vermelho preto escuro
Odor: Pungente
pH: Não determinado.
Gravidade Especifica @ 20 C (água = 1): 1.09
Densidade @ 20 C (kg/l): 1.088
Densidade de massa @ 20 C (kg/l): Não determinado.
Ponto de Ebulição/Intervalo (C) Não determinado.
Ponto de Congelamento/Intervalo (C): Não determinado.
Ponto de Derrame/Intervalo (C): Não determinado. 
Ponto de ignição/Intervalo (C): 48
Método do Ponto de Ignição: Não determinado.
Temperatura de Autoignição(C): Não determinado.
Limites de Inflamabilidade No Ar - Inferior (g/m3): Não determinado.
Limites de inflamabilidade no ar - Inferior (%): Não determinado.
Limites inflamáveis no ar - Superior (g/m3): Não determinado.
Limites de inflamabilidade no ar - Superior (%) Não determinado.
Pressão de Vapor a 20 C (mmHg): Não determinado.
Densidade do vapor (Ar=1): >1
Porcentagem de voláteis: Não determinado.
Taxa de evaporação (acetato de butila = 1) Não determinado
Solubilidade na água (g/100 ml): Dispersa-se
Solubilidade em solventes (g/100ml): Não determinado.
VOCs (g/l) Não determinado.
Viscosidade, Dinâmica 
(centipoise) a 20 C:

Não determinado.

Viscosidade, Cinética 
(centistokes) a 20 C:

Não determinado.

Coeficiente de Partição/n-octanol/água: Não determinado.
Peso Molécular (g/mole): Não determinado.
Temperatura de decomposição (C): Não determinado.
  
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Dados sobre a Estabilidade: Estável
 
Polimerização Perigosa: Não ocorrerá
 
Condições / Riscos a Evitar: Nada se antecipa.
 
Incompatibilidade (materiais que 
devem ser evitados)

Oxidantes fortes

 
Decomposição de Produtos 
Perigosos

Óxidos de nitrogênio Óxidos do enxôfre Monóxido de carbono e dióxido de carbono

 
Diretrizes adicionais Não se aplica
  
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Principais Vias de Exposição Contato com a pele e olhos, inalacao.
 
Inalação Pode causar depressão do sistema nervoso central incluindo dores de cabeça, 

tontura, sonolência, falta de coordenação, movimento tardio, fala inteligível, vertigem 
e perda dos sentidos. Explicação: Quando inalado, resulta em absorção sistêmica, 
causando d

 
Contato com a pele Pode causar irritação moderada na pele.
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Contato com os olhos Pode causar irritação grave nos olhos. Pode causar lesões permanentes nos olhos.
 
Ingestão Nocivo se for ingerido Pode causar mal-estar estomacal Pode causar lesões renais 

Pode afetar o sangue e o sistema sanguíneo Pode causar danos na tiróide
 
Condições médicas agravadas. Doenças cutâneas. Doenças dos olhos. Distúrbios do fígado.
 
Efeitos crônicos/Efeito 
cancerígeno

A exposição prolongada ou repetida pode causar danos nos rins A exposição 
prolongada ou repetida pode causar danos ao sistema reprodutor. A exposição 
prolongada ou repetida pode causar dano ao fígado, coração, sangue e cérebro. 
Contém tiouréia, a qual é, supostamente, um carcinógeno do fígado e tireóide. Altas 
exposições crônicas causam depressão da medula óssea com anemia, leucopenia e 
tromboxitopenia. A exposição prolongada ou repetida pode causar toxicidade do 
embrião e feto.

 
Outras informações. Nenhum conhecido.
 
Teste de Toxidade 

 Toxicidade oral: Não determinado.
 
 Toxicidade dérmica: Não determinado.
 
 Toxicidade por Inalação: Não determinado.
 
 Consequências de Irritação 

Primária:
Não determinado.

 
 Teor cancerígeno: Não determinado.
 
 Genotoxicidade: Não determinado.
 
 Toxicidade Reprodutora/ de 

Desenvolvimento:
Não determinado.

  
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Mobilidade (Água/Terra/Ar) Não determinado.
 
Persistencia/Decomponibilidade Não determinado.
 
Bioacumulação Não determinado.

Informações Ecotoxicológicas 

 Toxicidade aguda para os 
peixes:

Não determinado.

 Toxicidade Aguda dos 
Crustáceos:

Não determinado.

 Toxicidade Aguda das 
Algas:

Não determinado.

 
Informações sobre o destino dos 
produtos químicos

Não determinado.

 
Outras Informações Não aplicável
  
13. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO DESCARTE

Método de Eliminação de 
Resíduos

O descarte deve ser efetuado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e 
locais.
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Embalagem Contaminada: Se o recipiente vazio contém resíduos do produto, observe todas as precauções 
listadas na etiqueta. Transporte com todos os fechos no lugar. Devolva para ser 
reutilizado ou descarte de acordo com os regulamentos locais ou nacionais.

  
14. INFORMACOES DE TRANSPORTE

Transporte Rodoviário 
 
ADR 
UN1993,Líquido inflamável, N.O.S.(Contém acetona), 3, III

Transporte por via aérea 
 
ICAO/IATA 
Líquido inflamável, N.O.S., 3, UN1993, III
(Contém a solução do acetona)RQ (Tiouréia - 454 kg)

Transporte Marítimo 
 
IMDG 
Líquido inflamável, N.O.S.(Contém acetona), 3, UN1993, III, (48.9 C)RQ (Tiouréia - 454 kg)
EmS F-E, S-E

Outras Informações de Expedição 
 
Etiquetas: Líquido inflamável 

  
15. INFORMACOES REGULATORIAS

Requisitos da CE para 
Etiquetagem:

Este produto está sujeito aos requisitos de etiquetagem da EC, diretrizes 
67/548/EEC e 88/379/EEC como emendadas

 
Classificação Xn   - Perigoso.     

 
Frases De Risco R10 Inflamável. 

R22 Perigoso se engolido. 
R36 Irrita os olhos. 
R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos. 
R63 Possível risco de causar danos ao feto. 
R52/53 Perigoso aos organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a 
longo prazo no ambiente aquático. 

 
Frases De Segurança S2 Mantenha fora do alcance de crianças. 

S9 Mantenha o recipiente em local bem ventilado. 
S16 Mantenha longe de fontes de ignição. Proibido fumar. 
S26 Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com bastante água e 
procure assistência médica. 
S61 Evite a liberação no meio ambiente. Refira-se às instruções 
especiais/instruções de segurança.S36/37 Use roupas de proteção adequadas e 
luvas. 

 
Inventário EINECS Um ou mais componentes não listado no inventário
 
Alemanha, Tipos de Periculosida 
para a água (WGK):

WGK 2: perigo para as águas
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16. OUTRAS INFORMACOES

 
As seção seguinte foi revisada desde a última publicação desta MSDS:
Não aplicável
 
Informações adicionais Para informações suplementares sobre o uso deste produto, contate o representante 

local da Halliburton. 

Para perguntas sobre a Folha de Segurança de Material deste ou outros produtos da 
Halliburton, contate a Chemical Compliance no telefone 1-580-251-4335. 

 
Classificação Componente F         - Altamente inflamável.     

Xn   - Perigoso.     
Xi      -   Irritante.    
N     - Perigoso para o meio ambiente.    
R11 Altamente inflamável. 
R22 Perigoso se engolido. 
R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos. 
R63 Possível risco de causar danos ao feto. 
R66 A freqüente exposição pode causar secura da pele ou fissuras.  
R67 Os fumos podem causar sonolência e vertigem. 
R51/53 Tóxico aos organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos de 
longo prazo ao ambiente aquático. 

 
Declaração de Abstenção de 
Responsabilidade

Estas informações são fornecidas sem garantias, expressas ou implícitas,  quanto à 
acuracidade ou totalidade. As informações são obtidas de várias fontes, incluindo o 
fabricante e outras fontes de terceiros. As informações podem não ser válidas sob 
todas as condições, nem mesmo se este material for usado em combinação com 
outros ou em qualquer processo. A determinação final da conformidade de qualquer 
material é responsabilidade total do usuário.

 
***FIM DA MSDS*** 
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Product Name: UCARSOL(TM) AP SOLVENT 814 Issue Date: 12/29/2008
Print Date: 05 Mar 2009

®(TM)*Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Page 1 of 9

The Dow Chemical Company encourages and expects you to read and understand the entire (M)SDS,
as there is important information throughout the document. We expect you to follow the precautions
identified in this document unless your use conditions would necessitate other appropriate methods or
actions.

1. Product and Company Identification

Product Name
UCARSOL(TM) AP SOLVENT 814

COMPANY IDENTIFICATION
The Dow Chemical Company
2030 Willard H. Dow Center
Midland, MI 48674
USA

Customer Information Number: 800-258-2436

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER
24-Hour Emergency Contact: 989-636-4400
Local Emergency Contact: 989-636-4400

2. Hazards Identification

Emergency Overview
Color: Yellow
Physical State: Liquid
Odor: Ammoniacal
Hazards of product:

DANGER! Causes severe eye burns. Causes burns of the mouth and throat.
Prolonged exposure may cause skin burns. May cause allergic skin reaction. May be
harmful if swallowed. Aspiration hazard. Can enter lungs and cause damage.
Evacuate area. Keep upwind of spill. Stay out of low areas.

OSHA Hazard Communication Standard
This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29
CFR 1910.1200.

Potential Health Effects
Eye Contact: May cause severe irritation with corneal injury which may result in permanent
impairment of vision, even blindness. Chemical burns may occur.

Material Safety Data Sheet
The Dow Chemical Company
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Skin Contact: Prolonged contact may cause skin burns. Symptoms may include pain, severe local
redness, swelling, and tissue damage.
Skin Absorption: Prolonged skin contact is unlikely to result in absorption of harmful amounts.
Skin Sensitization: Skin contact may cause an allergic skin reaction. Contains component(s) which
caused allergic skin reactions when tested in mice. Individuals who have had an allergic skin reaction
to similar materials may have an allergic skin reaction to this product. The similar material(s) is/are:
Triethylenetetramine (TETA).
Inhalation: At room temperature, exposure to vapor is minimal due to low volatility. If material is
heated or aerosol/mist is produced, concentrations may be attained that are sufficient to cause
respiratory irritation and other effects. Asthma-like symptoms may include coughing, difficult breathing
and a feeling of tightness in the chest. Occasionally, breathing difficulties may be life threatening.
Ingestion: Low toxicity if swallowed. Swallowing may result in burns of the mouth and throat.
Swallowing may result in gastrointestinal irritation or ulceration. May cause nausea and vomiting.
May cause abdominal discomfort or diarrhea.
Aspiration hazard: Aspiration into the lungs may occur during ingestion or vomiting, causing tissue
damage or lung injury.
Birth Defects/Developmental Effects: For the minor component(s): Has caused birth defects in
laboratory animals only at doses toxic to the mother. Has been toxic to the fetus in laboratory animals
at doses toxic to the mother.
Reproductive Effects: For the minor component(s): In animal studies, has been shown to interfere
with reproduction. In animal studies, has been shown to interfere with fertility.

Component CAS # Amount
Substituted amine (1) Trade secret > 65.0 %
Substituted amine (2) Trade secret > 15.0 %
Water 7732-18-5 7.0 - 9.0 %

4. First-aid measures

Eye Contact: Wash immediately and continuously with flowing water for at least 30 minutes. Remove
contact lenses after the first 5 minutes and continue washing. Obtain prompt medical consultation,
preferably from an ophthalmologist.
Skin Contact: Immediately wash skin with soap and plenty of water for at least 15 minutes while
removing contaminated clothing and shoes. Obtain medical attention without delay. Wash clothing
before reuse. Destroy contaminated articles such as shoes. Discard items which cannot be
decontaminated, including leather articles such as shoes, belts and watchbands.
Inhalation: Move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration; if by mouth to mouth
use rescuer protection (pocket mask, etc). If breathing is difficult, oxygen should be administered by
qualified personnel. Call a physician or transport to a medical facility.
Ingestion: Do not induce vomiting. Call a physician and/or transport to emergency facility immediately.
If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration.
Notes to Physician: Do not induce vomiting. Give one cup (8 ounces or 240 ml) of water or milk if
available and transport to a medical facility. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Chemical eye burns may require extended irrigation. Obtain prompt consultation, preferably from an
ophthalmologist. Maintain adequate ventilation and oxygenation of the patient. May cause respiratory
sensitization or asthma-like symptoms. Bronchodilators, expectorants and antitussives may be of
help. Treat bronchospasm with inhaled beta2 agonist and oral or parenteral corticosteroids. Due to
irritant properties, swallowing may result in burns/ulceration of mouth, stomach and lower
gastrointestinal tract with subsequent stricture. Aspiration of vomitus may cause lung injury. Suggest
endotracheal/esophageal control if lavage is done. If burn is present, treat as any thermal burn, after
decontamination. No specific antidote. Treatment of exposure should be directed at the control of
symptoms and the clinical condition of the patient.

3. Composition Information
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Medical Conditions Aggravated by Exposure: Excessive exposure may aggravate preexisting
asthma and other respiratory disorders (e.g. emphysema, bronchitis, reactive airways dysfunction
syndrome).

5. Fire Fighting Measures

Extinguishing Media: Water fog or fine spray. Dry chemical fire extinguishers. Carbon dioxide fire
extinguishers. Foam. Do not use direct water stream. May spread fire. Alcohol resistant foams (ATC
type) are preferred. General purpose synthetic foams (including AFFF) or protein foams may function,
but will be less effective.
Fire Fighting Procedures: Keep people away. Isolate fire and deny unnecessary entry. Burning
liquids may be extinguished by dilution with water. Do not use direct water stream. May spread fire.
Burning liquids may be moved by flushing with water to protect personnel and minimize property
damage.
Special Protective Equipment for Firefighters: Wear positive-pressure self-contained breathing
apparatus (SCBA) and protective fire fighting clothing (includes fire fighting helmet, coat, trousers,
boots, and gloves). Avoid contact with this material during fire fighting operations. If contact is likely,
change to full chemical resistant fire fighting clothing with self-contained breathing apparatus. If this is
not available, wear full chemical resistant clothing with self-contained breathing apparatus and fight fire
from a remote location. For protective equipment in post-fire or non-fire clean-up situations, refer to
the relevant sections.
Unusual Fire and Explosion Hazards: Violent steam generation or eruption may occur upon
application of direct water stream to hot liquids.
Hazardous Combustion Products: During a fire, smoke may contain the original material in addition
to combustion products of varying composition which may be toxic and/or irritating. Combustion
products may include and are not limited to: Nitrogen oxides. Carbon monoxide. Carbon dioxide.

6. Accidental Release Measures

Steps to be Taken if Material is Released or Spilled: Small spills: Absorb with materials such as:
Non-combustible material. Clay. Vermiculite. Zorb-all®. Do NOT use absorbent materials such as:
Ground corn cobs. Moist organic absorbents. Peat moss. Cellulose. Sawdust. Large spills: Contain
spilled material if possible. Collect in suitable and properly labeled containers. See Section 13,
Disposal Considerations, for additional information.
Personal Precautions: Evacuate area. Refer to Section 7, Handling, for additional precautionary
measures. Keep upwind of spill. Ventilate area of leak or spill. Keep personnel out of low areas.
Only trained and properly protected personnel must be involved in clean-up operations. Use
appropriate safety equipment. For additional information, refer to Section 8, Exposure Controls and
Personal Protection.
Environmental Precautions: Prevent from entering into soil, ditches, sewers, waterways and/or
groundwater. See Section 12, Ecological Information.

7. Handling and Storage

Handling
General Handling: Do not get in eyes. Do not swallow. Avoid breathing vapor. Avoid contact with
skin and clothing. Avoid prolonged or repeated contact with skin. Wash thoroughly after handling.
Keep container closed. Use with adequate ventilation. Do not use sodium nitrite or other nitrosating
agents in formulations containing this product. Suspected cancer-causing nitrosamines could be
formed. See Section 8, EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION.
Other Precautions: Spills of these organic materials on hot fibrous insulations may lead to lowering of
the autoignition temperatures possibly resulting in spontaneous combustion.

Storage
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Store in accordance with good manufacturing practices. Use only with adequate ventilation. Do not
store in: Aluminum. Copper. Copper alloys. Galvanized containers. Zinc. Additional storage and
handling information on this product may be obtained by calling your sales or customer service
contact.

Storage Period:
Bulk

18 Months
Metal drums.

36 Months

8. Exposure Controls / Personal Protection

Exposure Limits

Component List Type Value
||

None established

Personal Protection
Eye/Face Protection: Use chemical goggles. Eye wash fountain should be located in immediate work
area.
Skin Protection: Use protective clothing chemically resistant to this material. Selection of specific
items such as face shield, boots, apron, or full body suit will depend on the task. Remove
contaminated clothing immediately, wash skin area with soap and water, and launder clothing before
reuse or dispose of properly. Items which cannot be decontaminated, such as shoes, belts and
watchbands, should be removed and disposed of properly.

Hand protection: Use gloves chemically resistant to this material. Examples of preferred
glove barrier materials include: Chlorinated polyethylene. Polyethylene. Ethyl vinyl alcohol
laminate ("EVAL"). Examples of acceptable glove barrier materials include: Butyl rubber.
Natural rubber ("latex"). Neoprene. Nitrile/butadiene rubber ("nitrile" or "NBR"). Polyvinyl
chloride ("PVC" or "vinyl"). Viton. Avoid gloves made of: Polyvinyl alcohol ("PVA"). NOTICE:
The selection of a specific glove for a particular application and duration of use in a workplace
should also take into account all relevant workplace factors such as, but not limited to: Other
chemicals which may be handled, physical requirements (cut/puncture protection, dexterity,
thermal protection), potential body reactions to glove materials, as well as the
instructions/specifications provided by the glove supplier.

Respiratory Protection: Respiratory protection should be worn when there is a potential to exceed
the exposure limit requirements or guidelines. If there are no applicable exposure limit requirements
or guidelines, use an approved respirator. Selection of air-purifying or positive-pressure supplied-air
will depend on the specific operation and the potential airborne concentration of the material. For
emergency conditions, use an approved positive-pressure self-contained breathing apparatus. The
following should be effective types of air-purifying respirators: Organic vapor cartridge with a
particulate pre-filter.
Ingestion: Avoid ingestion of even very small amounts; do not consume or store food or tobacco in
the work area; wash hands and face before smoking or eating.

Engineering Controls
Ventilation: Use engineering controls to maintain airborne level below exposure limit requirements or
guidelines. If there are no applicable exposure limit requirements or guidelines, use only with
adequate ventilation. Local exhaust ventilation may be necessary for some operations.

9. Physical and Chemical Properties

Physical State Liquid
Color Yellow
Odor Ammoniacal
Flash Point - Closed Cup 102 °C (216 °F) ASTM D93
Flash Point - Open Cup 132 °C (270 °F) Cleveland Open Cup ASTM D92
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Flammable Limits In Air Lower: No test data available
Upper: No test data available

Autoignition Temperature 304 - 307 °C (579 - 585 °F)
Vapor Pressure 4.6 mmHg @ 20 °C
Boiling Point (760 mmHg) 126 °C (259 °F) .
Vapor Density (air = 1) 2.8
Specific Gravity (H2O = 1) 1.045 20 °C/20 °C
Freezing Point -48 °C (-54 °F) Pour point
Melting Point Not applicable
Solubility in Water (by
weight)

100 % @ 20 °C

pH 11
Decomposition
Temperature

No test data available

Evaporation Rate (Butyl
Acetate = 1)

0.5

Kinematic Viscosity No test data available

10. Stability and Reactivity

Stability/Instability
Stable under recommended storage conditions. See Storage, Section 7.
Conditions to Avoid: Exposure to elevated temperatures can cause product to decompose.

Incompatible Materials: Avoid contact with: Acrylates. Alcohols. Aldehydes. Ketones. Nitrites.
Strong acids. Strong oxidizers. Avoid contact with metals such as: Aluminum. Copper. Copper
alloys. Galvanized metals. Zinc. Avoid unintended contact with: Halogenated hydrocarbons. Avoid
contact with absorbent materials such as: Ground corn cobs. Moist organic absorbents. Peat moss.
Sawdust.

Hazardous Polymerization
Will not occur.

Thermal Decomposition
Decomposition products depend upon temperature, air supply and the presence of other materials.

11. Toxicological Information

Acute Toxicity
Ingestion
Single dose oral LD50 has not been determined.
Skin Absorption
The dermal LD50 has not been determined.
Sensitization
Skin
Skin contact may cause an allergic skin reaction. Contains component(s) which caused allergic skin
reactions when tested in mice. Individuals who have had an allergic skin reaction to similar materials
may have an allergic skin reaction to this product. The similar material(s) is/are: Triethylenetetramine
(TETA).
Repeated Dose Toxicity
For the component(s) tested: Based on available data, repeated exposures are not anticipated to
cause additional significant adverse effects.
Chronic Toxicity and Carcinogenicity
For the minor component(s): Did not cause cancer in laboratory animals.
Developmental Toxicity
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For the minor component(s): Has caused birth defects in laboratory animals only at doses toxic to the
mother. Has been toxic to the fetus in laboratory animals at doses toxic to the mother. For the major
component(s): Did not cause birth defects or other effects in the fetus even at doses which caused
toxic effects in the mother.
Reproductive Toxicity
For the minor component(s): In animal studies, has been shown to interfere with reproduction. In
animal studies, has been shown to interfere with fertility.
Genetic Toxicology
For all components. In vitro genetic toxicity studies were negative. For all components. Animal
genetic toxicity studies were negative.

12. Ecological Information

ENVIRONMENTAL FATE
Data for Component: Substituted amine (1)

Movement & Partitioning
Bioconcentration potential is low (BCF less than 100 or log Pow less than 3). Potential for
mobility in soil is very high (Koc between 0 and 50).
Henry's Law Constant (H): 1.07E-06 atm*m3/mole; 25 °C Estimated
Partition coefficient, n-octanol/water (log Pow): < 0.2 Measured
Partition coefficient, soil organic carbon/water (Koc): 1 Estimated

Persistence and Degradability
Material is readily biodegradable. Passes OECD test(s) for ready biodegradability. Material is
ultimately biodegradable (reaches > 70% mineralization in OECD test(s) for inherent
biodegradability).
Indirect Photodegradation with OH Radicals

Rate Constant Atmospheric Half-life Method

9.70E-11 cm3/s 1.324 h
OECD Biodegradation Tests:

Biodegradation Exposure Time Method

96 % 18 d OECD 301A Test
94 % 7 d OECD 302B Test

Biological oxygen demand (BOD):
BOD 5 BOD 10 BOD 20 BOD 28

40 % 42 %
Theoretical Oxygen Demand: 2.29 mg/mg

Data for Component: Substituted amine (2)

Movement & Partitioning
Bioconcentration potential is low (BCF less than 100 or log Pow less than 3). Potential for
mobility in soil is very high (Koc between 0 and 50).
Henry's Law Constant (H): 2.50E-06 atm*m3/mole; 25 °C Estimated
Partition coefficient, n-octanol/water (log Pow): -1.50 Measured
Partition coefficient, soil organic carbon/water (Koc): < 1 Estimated
Bioconcentration Factor (BCF): < 3.9; fish; Measured

Persistence and Degradability
Material is ultimately biodegradable (reaches > 70% mineralization in OECD test(s) for
inherent biodegradability). Material is expected to biodegrade only very slowly (in the
environment). Fails to pass OECD/EEC tests for ready biodegradability.
Indirect Photodegradation with OH Radicals

Rate Constant Atmospheric Half-life Method

1.69E-10 cm3/s 0.76 h Estimated
OECD Biodegradation Tests:

Biodegradation Exposure Time Method

> 90 % 28 d OECD 302B Test
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1.4 % 14 d OECD 301C Test
Biological oxygen demand (BOD):

BOD 5 BOD 10 BOD 20 BOD 28

3.6 %
Chemical Oxygen Demand: 1.97 mg/mg
Theoretical Oxygen Demand: 3.35 mg/mg

ECOTOXICITY
Data for Component: Substituted amine (1)

Material is slightly toxic to aquatic organisms on an acute basis (LC50/EC50 between 10 and
100 mg/L in the most sensitive species tested).

Fish Acute & Prolonged Toxicity
LC50, fathead minnow (Pimephales promelas), static, 96 h: 1,200 mg/l
Aquatic Invertebrate Acute Toxicity
LC50, water flea Daphnia magna, static, 48 h, immobilization: 250 mg/l
LC50, copepod Acartia tonsa: 84 mg/l
Aquatic Plant Toxicity
EC50, diatom Skeletonema costatum, static, biomass growth inhibition, 72 h: 73 mg/l

Data for Component: Substituted amine (2)
Material is slightly toxic to fish on an acute basis (LC50 between 10 and 100 mg/L).

Fish Acute & Prolonged Toxicity
LC50, fathead minnow (Pimephales promelas): 200 - 500 mg/l
Aquatic Invertebrate Acute Toxicity
LC50, water flea Daphnia magna, 48 h: 98.1 mg/l
Toxicity to Micro-organisms
IC50; bacteria, Growth inhibition, 16 h: > 5,000 mg/l

13. Disposal Considerations

DO NOT DUMP INTO ANY SEWERS, ON THE GROUND, OR INTO ANY BODY OF WATER. All
disposal practices must be in compliance with all Federal, State/Provincial and local laws and
regulations. Regulations may vary in different locations. Waste characterizations and compliance with
applicable laws are the responsibility solely of the waste generator. AS YOUR SUPPLIER, WE HAVE
NO CONTROL OVER THE MANAGEMENT PRACTICES OR MANUFACTURING PROCESSES OF
PARTIES HANDLING OR USING THIS MATERIAL. THE INFORMATION PRESENTED HERE
PERTAINS ONLY TO THE PRODUCT AS SHIPPED IN ITS INTENDED CONDITION AS
DESCRIBED IN MSDS SECTION: Composition Information. FOR UNUSED & UNCONTAMINATED
PRODUCT, the preferred options include sending to a licensed, permitted: Incinerator or other
thermal destruction device.

14. Transport Information

DOT Non-Bulk
NOT REGULATED

DOT Bulk
NOT REGULATED

IMDG
NOT REGULATED

ICAO/IATA
NOT REGULATED
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This information is not intended to convey all specific regulatory or operational
requirements/information relating to this product. Additional transportation system information can be
obtained through an authorized sales or customer service representative. It is the responsibility of the
transporting organization to follow all applicable laws, regulations and rules relating to the
transportation of the material.

15. Regulatory Information

OSHA Hazard Communication Standard
This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29
CFR 1910.1200.
Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning
and Community Right-to-Know Act of 1986) Sections 311 and 312
Immediate (Acute) Health Hazard Yes
Delayed (Chronic) Health Hazard No
Fire Hazard No
Reactive Hazard No
Sudden Release of Pressure Hazard No

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and
Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting
under this statute.

Pennsylvania (Worker and Community Right-To-Know Act): Pennsylvania Hazardous
Substances List and/or Pennsylvania Environmental Hazardous Substance List:
The following product components are cited in the Pennsylvania Hazardous Substance List and/or the
Pennsylvania Environmental Substance List, and are present at levels which require reporting.

Component CAS # Amount

Amine Trade Secret <= 16.0 %

Pennsylvania (Worker and Community Right-To-Know Act): Pennsylvania Special Hazardous
Substances List:
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting
under this statute.

California Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)
This product contains no listed substances known to the State of California to cause cancer, birth
defects or other reproductive harm, at levels which would require a warning under the statute.

US. Toxic Substances Control Act
All components of this product are on the TSCA Inventory or are exempt from TSCA Inventory
requirements under 40 CFR 720.30
CEPA - Domestic Substances List (DSL)
All substances contained in this product are listed on the Canadian Domestic Substances List (DSL) or
are not required to be listed.

16. Other Information

Product Literature
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Additional information on this product may be obtained by calling your sales or customer service
contact. Ask for a product brochure.

Hazard Rating System
NFPA Health Fire Reactivity

3 1 0
Recommended Uses and Restrictions
Gas treating.

Revision
Identification Number: 1511 / 1001 / Issue Date 12/29/2008 / Version: 4.0
Most recent revision(s) are noted by the bold, double bars in left-hand margin throughout this
document.

Legend
N/A Not available
W/W Weight/Weight
OEL Occupational Exposure Limit
STEL Short Term Exposure Limit
TWA Time Weighted Average
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.
DOW IHG Dow Industrial Hygiene Guideline
WEEL Workplace Environmental Exposure Level
HAZ_DES Hazard Designation
Action Level A value set by OSHA that is lower than the PEL which will trigger the need for

activities such as exposure monitoring and medical surveillance if exceeded.

The Dow Chemical Company urges each customer or recipient of this (M)SDS to study it carefully and
consult appropriate expertise, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the
data contained in this (M)SDS and any hazards associated with the product. The information herein is
provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date shown above. However, no
warranty, express or implied, is given. Regulatory requirements are subject to change and may differ
between various locations. It is the buyer's/user's responsibility to ensure that his activities comply with
all federal, state, provincial or local laws. The information presented here pertains only to the product
as shipped. Since conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer, it is
the buyer's/user's duty to determine the conditions necessary for the safe use of this product. Due to
the proliferation of sources for information such as manufacturer-specific (M)SDSs, we are not and
cannot be responsible for (M)SDSs obtained from any source other than ourselves. If you have
obtained an (M)SDS from another source or if you are not sure that the (M)SDS you have is current,
please contact us for the most current version.
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The Dow Chemical Company encourages and expects you to read and understand the entire (M)SDS, 
as there is important information throughout the document.  We expect you to follow the precautions 
identified in this document unless your use conditions would necessitate other appropriate methods or 
actions. 

1. Product and Company Identification 
Product Name 

UCARSOL(TM) GT-8715 Antifoam 
 
 
 
COMPANY IDENTIFICATION 
The Dow Chemical Company 
2030 Willard H. Dow Center 
Midland, MI  48674 
USA 
 
Customer Information Number: 800-258-2436 
 SDSQuestion@dow.com  
 
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER
24-Hour Emergency Contact: 989-636-4400 
Local Emergency Contact: 989-636-4400 
 

2. Hazards Identification 
 
Emergency Overview 
Color:  Colorless to yellow   
Physical State: Liquid 
Odor: Mild 
Hazards of product:

No significant immediate hazards for emergency response are known.   

 
 
Potential Health Effects 
Eye Contact: Essentially nonirritating to eyes.   
Skin Contact: Brief contact is essentially nonirritating to skin.   
Skin Absorption: Prolonged skin contact is unlikely to result in absorption of harmful amounts.   
Inhalation: At room temperature, exposure to vapor is minimal due to low volatility; single exposure is 
not likely to be hazardous.   
Ingestion: Very low toxicity if swallowed.  Harmful effects not anticipated from swallowing small 
amounts.   
Effects of Repeated Exposure: For similar material(s):  In animals, effects have been reported on the 
following organs after ingestion:  Liver.   

Material Safety Data Sheet 
The Dow Chemical Company 
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Component CAS #  Amount 
Polypropylene Glycol Monobutyl Ether 9003-13-8 > 99.9 % 

4. First-aid measures 
 
Eye Contact: Flush eyes thoroughly with water for several minutes.  Remove contact lenses after the 
initial 1-2 minutes and continue flushing for several additional minutes.  If effects occur, consult a 
physician, preferably an ophthalmologist.   
Skin Contact: Wash skin with plenty of water.   
Inhalation: Move person to fresh air; if effects occur, consult a physician.   
Ingestion: No emergency medical treatment necessary.   
Notes to Physician: No specific antidote.  Treatment of exposure should be directed at the control of 
symptoms and the clinical condition of the patient.   
 

5. Fire Fighting Measures 
 
Extinguishing Media: Water fog or fine spray.  Dry chemical fire extinguishers.  Carbon dioxide fire 
extinguishers.  Foam.  Do not use direct water stream.  May spread fire.  Alcohol resistant foams (ATC 
type) are preferred. General purpose synthetic foams (including AFFF) or protein foams may function, 
but will be less effective.   
Fire Fighting Procedures: Keep people away.  Isolate fire and deny unnecessary entry.  Use water 
spray to cool fire exposed containers and fire affected zone until fire is out and danger of reignition has 
passed.  Fight fire from protected location or safe distance. Consider the use of unmanned hose 
holders or monitor nozzles.  Immediately withdraw all personnel from the area in case of rising sound 
from venting safety device or discoloration of the container.  Burning liquids may be extinguished by 
dilution with water.  Do not use direct water stream.  May spread fire.  Move container from fire area if 
this is possible without hazard.  Burning liquids may be moved by flushing with water to protect 
personnel and minimize property damage.   
Special Protective Equipment for Firefighters: Wear positive-pressure self-contained breathing 
apparatus (SCBA) and protective fire fighting clothing (includes fire fighting helmet, coat, trousers, 
boots, and gloves).  If protective equipment is not available or not used, fight fire from a protected 
location or safe distance.   
Unusual Fire and Explosion Hazards: Container may rupture from gas generation in a fire situation.  
Violent steam generation or eruption may occur upon application of direct water stream to hot liquids.   
Hazardous Combustion Products: During a fire, smoke may contain the original material in addition 
to combustion products of varying composition which may be toxic and/or irritating.  Combustion 
products may include and are not limited to:  Carbon monoxide.  Carbon dioxide.   

6. Accidental Release Measures 
Steps to be Taken if Material is Released or Spilled: Contain spilled material if possible.  Collect in 
suitable and properly labeled containers.  See Section 13, Disposal Considerations, for additional 
information.   
Personal Precautions: Use appropriate safety equipment. For additional information, refer to Section 
8, Exposure Controls and Personal Protection.  Refer to Section 7, Handling, for additional 
precautionary measures.   
Environmental Precautions: Material will float on water.  Prevent from entering into soil, ditches, 
sewers, waterways and/or groundwater. See Section 12, Ecological Information.   
 

3. Composition Information 



Product Name: UCARSOL(TM) GT-8715 Antifoam Issue Date: 06/08/2006 
 

 Page 3 of 7 
 

7. Handling and Storage 
 
Handling  
General Handling: No special precautions required.   
Other Precautions: Spills of these organic materials on hot fibrous insulations may lead to lowering of 
the autoignition temperatures possibly resulting in spontaneous combustion.   
 
Storage  
Store in the following material(s):  316 stainless steel.  Carbon steel.  Glass-lined container.  
Polypropylene.  Polyethylene-lined container.  Stainless steel.  Teflon.  This material may soften and 
lift certain paint and surface coatings.  Use product promptly after opening.  Store in original unopened 
container.  Unopened containers of material stored beyond the recommended shelf life should be 
retested against the sales specifications before use.  Additional storage and handling information on 
this product may be obtained by calling your Dow sales or customer service contact.   

Storage Period:      
24 Months   

 

8. Exposure Controls / Personal Protection 
Exposure Limits 
 
None established 
 
Personal Protection 
Eye/Face Protection: Use safety glasses.   
Skin Protection: Wear clean, body-covering clothing.   

Hand protection: Use gloves chemically resistant to this material when prolonged or 
frequently repeated contact could occur.  Examples of preferred glove barrier materials 
include:  Butyl rubber.  Ethyl vinyl alcohol laminate ("EVAL").  Examples of acceptable glove 
barrier materials include:  Viton.  Neoprene.  Natural rubber ("latex").  Polyvinyl chloride 
("PVC" or "vinyl").  Nitrile/butadiene rubber ("nitrile" or "NBR").  NOTICE: The selection of a 
specific glove for a particular application and duration of use in a workplace should also take 
into account all relevant workplace factors such as, but not limited to: Other chemicals which 
may be handled, physical requirements (cut/puncture protection, dexterity, thermal protection), 
potential body reactions to glove materials, as well as the instructions/specifications provided 
by the glove supplier.   

Respiratory Protection: No respiratory protection should be needed.     
Ingestion: Use good personal hygiene.  Do not consume or store food in the work area.  Wash hands 
before smoking or eating.   
 
Engineering Controls 
Ventilation: Good general ventilation should be sufficient for most conditions.  Local exhaust 
ventilation may be necessary for some operations.   

9. Physical and Chemical Properties 
 
Physical State Liquid 
Color Colorless to yellow 
Odor Mild 
Flash Point - Closed Cup 188 °C (370 °F) ASTM D93  
Flash Point - Open Cup 232 °C (450 °F) ASTM D92  
Flammable Limits In Air Lower: No test data available   
 Upper: No test data available  
Autoignition Temperature No test data available  
Vapor Pressure < 0.01 mmHg @ 20 °C ASTM E1719  
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Boiling Point (760 mmHg) > 200 °C  (> 392 °F)  Calculated .    
Vapor Density (air = 1) >1 Calculated  
Specific Gravity (H2O = 1) 1.000  20 °C/20 °C Calculated  
Freezing Point See Pour Point 
Melting Point No test data available 
Solubility in Water (by 
weight) 

< 0.1 %  

pH 5.0 - 8.5 ASTM E70 (16.7% in isopropanol/water, 10:6) 
Molecular Weight 2490 g/mol Calculated  
Kinematic Viscosity 370 cSt @ 40 °C ASTM D445  
Pour point  -23.3 °C (-9.9 °F) ASTM D97   
Volatile Organic 
Compounds  

0.00 g/l EPA METHOD NO. 24, PROCEDURE B  
 

 

10. Stability and Reactivity 
 
Stability/Instability 
Thermally stable at recommended temperatures and pressures.   
Conditions to Avoid: Exposure to elevated temperatures can cause product to decompose.  
Generation of gas during decomposition can cause pressure in closed systems.   
 
Incompatible Materials: Avoid contact with:  Strong acids.  Strong bases.  Strong oxidizers.   
 
Hazardous Polymerization 
Will not occur.   
 
Thermal Decomposition 
Decomposition products depend upon temperature, air supply and the presence of other materials.  
Decomposition products can include and are not limited to:  Aldehydes.  Alcohols.  Ethers.  
Hydrocarbons.  Ketones.  Organic acids.  Polymer fragments.   
 

11. Toxicological Information 

Acute Toxicity 
Ingestion 
LD50, Rat, male  48,700 mg/kg 
LD50, Rat, female  45,200 mg/kg 
Skin Absorption 
LD50, Rabbit  > 20,000 mg/kg 
Sensitization 
Skin 
Did not cause allergic skin reactions when tested in humans.   
Repeated Dose Toxicity 
For similar material(s):  In animals, effects have been reported on the following organs after ingestion:  
Liver.     
 

12. Ecological Information 
CHEMICAL FATE 
 
Movement & Partitioning 
No bioconcentration is expected because of the relatively high molecular weight (MW greater than 
1000).   
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Persistence and Degradability 
Biodegradation under aerobic static laboratory conditions is moderate (BOD20 or BOD28/ThOD 
between 10 and 40%).   
OECD Biodegradation Tests:   

Biodegradation Exposure Time Method 
23 % 28 d OECD 301B Test 

Biological oxygen demand (BOD):   
BOD 5 BOD 10 BOD 20 BOD 28 
< 5 % < 5 % 8 %  

Chemical Oxygen Demand: 2.08 mg/mg 
 
ECOTOXICITY  
Material is practically non-toxic to aquatic organisms on an acute basis (LC50/EC50 >100 mg/L in the 
most sensitive species tested).   
 
Fish Acute & Prolonged Toxicity 
LC50, fathead minnow (Pimephales promelas), 96 h: 180 - 648 mg/l 
Aquatic Invertebrate Acute Toxicity 
LC50, water flea Daphnia magna, 48 h: 316 mg/l 
EC50, water flea Daphnia magna, 48 h, immobilization: 520 mg/l 
Toxicity to Micro-organisms 
IC50; bacteria, Growth inhibition, 16 h: > 50,000 mg/l 

13. Disposal Considerations 
 
DO NOT DUMP INTO ANY SEWERS, ON THE GROUND, OR INTO ANY BODY OF WATER.  All 
disposal practices must be in compliance with all Federal, State/Provincial and local laws and 
regulations.  Regulations may vary in different locations.  Waste characterizations and compliance with 
applicable laws are the responsibility solely of the waste generator.  DOW HAS NO CONTROL OVER 
THE MANAGEMENT PRACTICES OR MANUFACTURING PROCESSES OF PARTIES HANDLING 
OR USING THIS MATERIAL.  THE INFORMATION PRESENTED HERE PERTAINS ONLY TO THE 
PRODUCT AS SHIPPED IN ITS INTENDED CONDITION AS DESCRIBED IN MSDS SECTION: 
Composition Information.  FOR UNUSED & UNCONTAMINATED PRODUCT, the preferred options 
include sending to a licensed, permitted:  Incinerator or other thermal destruction device.  As a service 
to its customers, Dow can provide names of information resources to help identify waste management 
companies and other facilities which recycle, reprocess or manage chemicals or plastics, and that 
manage used drums.  Telephone Dow's Customer Information Group at 1-800-258-2436 or 1-989-
832-1556 (U.S.), or 1-800-331-6451 (Canada) for further details.   
 

14. Transport Information 
DOT Non-Bulk 
NOT REGULATED 
 
DOT Bulk 
NOT REGULATED 
 
IMDG 
NOT REGULATED 
 
ICAO/IATA 
NOT REGULATED 
 
 
This information is not intended to convey all specific regulatory or operational 
requirements/information relating to this product.  Additional transportation system information can be 
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obtained through an authorized sales or customer service representative.  It is the responsibility of the 
transporting organization to follow all applicable laws, regulations and rules relating to the 
transportation of the material.   

15. Regulatory Information 
 
Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning 
and Community Right-to-Know Act of 1986) Sections 311 and 312 
Immediate (Acute) Health Hazard No 
Delayed (Chronic) Health Hazard No 
Fire Hazard No 
Reactive Hazard No 
Sudden Release of Pressure Hazard No 
 
Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 
Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting 
under this statute. 
 
Pennsylvania (Worker and Community Right-To-Know Act):  Pennsylvania Hazardous 
Substances List and/or Pennsylvania Environmental Hazardous Substance List: 
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting 
under this statute. 
 
Pennsylvania (Worker and Community Right-To-Know Act):  Pennsylvania Special Hazardous 
Substances List: 
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting 
under this statute. 
 
 
US. EPA Emergency Planning and Community Right-To-Know Act (EPCRA) SARA Title III 
Section 302 Extremely Hazardous Substance (40 CFR 355, Appendix A) 
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting 
under this statute. 
 
 
 
 
California Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) 
This product contains no listed substances known to the State of California to cause cancer, birth 
defects or other reproductive harm, at levels which would require a warning under the statute. 
 
 
US. Toxic Substances Control Act 
All components of this product are on the TSCA Inventory or are exempt from TSCA Inventory 
requirements under 40 CFR 720.30 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 
This product is a polymer according to the definition in Directive 92/32/EEC (7th Amendment to 
Directive 67/548/EEC) and all of its starting materials and intentional additives are listed in the 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) or in compliance with 
European (EU) chemical inventory requirements. 
CEPA - Domestic Substances List (DSL) 
All substances contained in this product are listed on the Canadian Domestic Substances List (DSL) or 
are not required to be listed. 
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16. Other Information 
 
Hazard Rating System  
NFPA Health Fire Reactivity  
 0 1 0  
Recommended Uses and Restrictions 
Selection of the appropriate polyglycol product for a specific application requires knowledge of the fluid 
requirements of the application, awareness of the most important of these requirements, and a match-
up with the properties of the various polyglycol materials.  Polyglycol products can be formulated for 
use in numerous industry applications such as hydraulic fluids, quenchants, compressor and 
refrigeration lubricants, heat transfer fluids, machinery lubricants, solder assist fluids, metalworking 
lubricants, etc.  This product has clearances under FDA Food Additive Regulations. It is the 
responsibility of the user of this product as a Direct or Indirect Food Additive to read and understand all 
applicable FDA regulations in Title 21 of the Code of Federal regulations as well as any other 
applicable regulations.  Dow recommends that you use this product in a manner consistent with the 
listed use. If your intended use is not consistent with Dow's stated use, please contact Dow's 
Customer Information Group.   
 
Revision  
Identification Number: 78761 / 1001 / Issue Date 06/08/2006 / Version: 2.0 
Most recent revision(s) are noted by the bold, double bars in left-hand margin throughout this 
document.  
 
 Legend  
N/A Not available 
W/W Weight/Weight 
OEL Occupational Exposure Limit 
STEL Short Term Exposure Limit 
TWA Time Weighted Average 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. 
DOW IHG Dow Industrial Hygiene Guideline 
WEEL Workplace Environmental Exposure Level 
HAZ_DES Hazard Designation 
 
The Dow Chemical Company  urges each customer or recipient of this (M)SDS to study it carefully and 
consult appropriate expertise, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the 
data contained in this (M)SDS and any hazards associated with the product.  The information herein is 
provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date shown above.  However, no 
warranty, express or implied, is given.   Regulatory requirements are subject to change and may differ 
between various locations. It is the buyer's/user's responsibility to ensure that his activities comply with 
all federal, state, provincial or local laws.  The information presented here pertains only to the product 
as shipped.  Since conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer, it is 
the buyer's/user's duty to determine the conditions necessary for the safe use of this product.   Due to 
the proliferation of sources for information such as manufacturer-specific (M)SDSs, we are not and 
cannot be responsible for (M)SDSs obtained from any source other than ourselves.  If you have 
obtained an (M)SDS from another source or if you are not sure that the (M)SDS you have is current, 
please contact us for the most current version.   
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  

 
NOME DO PRODUTO : EC1188A  
  
NATUREZA QUÍMICA : INHIBIDOR DE CORROSÃO  
  
NOME DA EMPRESA : Nalco Ltd. 
 Cadland Rd.  
 Fawley, Hants, SO45 3NP, UK 
  

TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS : Ver seção 16, Telefone de Emergência  
  

Data de Revisão : 27.01.2005  
Número De Versão : 1.8 
 
NÚMEROS  DE  TELEFONE  DE  CONTACTO  DA  COMPANHIA  
 
NALCO EUROPE B.V.  +31 71 5241 100    
NALCO AB (SE)  +46 (0)8-50074000  NALCO ITALIANA S.R.L.(I)  +39 06-542971  
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)  +90 216 5743464  NALCO Kft. (HU)  +36 (0)1 471 91 81  
NALCO APPLIED SERVICES OF 
EUROPE BV  

+31 (0)73 6456980  NALCO LIMITED  +44 (0)1606 74488  

NALCO BELGIUM  N.V./S.A. (B)  +32 (0)3-450 69 10  NALCO NETHERLANDS B.V.  +31 (0)13-5952200  
NALCO DANMARK A/S  +45-48195800  NALCO NORGE AS (NO)  +47 51 96 36 00  
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)  +49 (0)69-79340  NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. 

(A)  
+ 43(0)1 27026350  

NALCO ESPAÑOLA S.A. (E)  +34 93-4095555  NALCO POLSKA Sp.z.o.o. (PL)  +48 (0)32-3262750  
NALCO FINLAND OY (FI)  +358 (0)9 2517 4700  NALCO PORTUGUESA LDA. (P)  +351 214130996  
NALCO FRANCE SAS  +33 (0)3 20 11 70 00  WYSS WASSERTECHNIK AG (CH)  +41 (0)52 235 38 38  

 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES  

 
Este produto é classificado como perigoso conforme a Diretriz de Preparações 1999/45/EC.   
 

INGREDIENTES EINECS / 
ELINCS NO 

SIMBOLO FRASES R / 
NOTAS 

% APROX. 

Nitrito de sódio  231-555-9  O, T, N R08, R25, R50    1 -  5 
Tetraborato de sódio  215-540-4   OEL    1 -  5 
Metasilicato de sódio  229-912-9  C R34, R37    1 -  5 
Nitrato de sódio  231-554-3  O R08    1 -  5 
 
Refira-se à Seção 16 quanto aos descritores das frases de risco relevante e Notas. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO : 
 
Este produto é classificado como perigoso conforme a Diretriz de Preparações 1999/45/EC.   
 
Nocivo por ingestão.  Nocivo para os organismos aquáticos.   
 
EFEITOS IMEDIATOS PARA A SAÚDE HUMANA : 
 
INALAÇÃO : 
Não é uma rota provável de exposição.  Não se esperam efeitos adversos.   
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CONTATO COM A PELE : 
Pode causar irritação com contato prolongado.   
 
CONTATO COM OS OLHOS : 
Pode causar irritação com contato prolongado.   
 
INGESTÃO : 
Não é uma rota provável de exposição.  Nocivo por ingestão.   
 
PERIGOS CRÓNICOS PARA A SAÚDE HUMANA : 
A ingestão repetida de pequenas quantidades de nitrito de sódio provoca queda de pressão sanguínea, 
aceleração da pulsação, dores de cabeça e perturbações da vista. Poderá também reagir com aminas 
orgânicas do corpo, originando nitrosaminas cancerígenas.   
 
PERIGOS PARA O MEIO AMBIENTE : 
Nocivo para os organismos aquáticos.   
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  

 
INALAÇÃO : 
Levar para o ar fresco, tratar os sintomas.  Se os sintomas persistirem, chamar um médico.   
 
CONTATO COM A PELE : 
Lavar a área afectada com água.  Se os sintomas persistirem, chamar um médico.   
 
CONTATO COM OS OLHOS : 
Lavar a área afectada com água.  Se os sintomas persistirem, chamar um médico.   
 
INGESTÃO : 
Não provocar vómito sem a recomendação do médico.  Se consciente, lavar a boca e dar água para beber.  Se 
o vómito é espontáneo, lavar a boca e dar a beber mais água.   
 
NOTA PARA O MÉDICO : 
Para controlar os sintomas e a situação clínica deve usar-se o juizo do médico, baseado nas reações individuais 
do paciente.   
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

 
PONTO DE FULGOR : > 93.3 °C  
 
MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADO : 
Não é esperado que este produto se incendeie.  Usar meio extintor apropiado para o fogo circundante.   
 
PERIGOS ESPECÍFICOS : 
Em caso de incêndio pode liberar óxidos do carbono (COx).  Em caso de incêndio pode liberar óxidos do 
nitrogênio (NOx).  Se o produto seca-se, o nitrito de sódio é um comburente e pode dar inicio á combustão de 
outros materiais.   
 
PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS : 
Em caso de incêndio, usar aparelho respiratório autónomo com máscara e roupas apropriadas.   
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

 
PRECAUÇÕES PESSOAIS : 
Restringir adequadamente o accesso na área até que as operações de limpeza tenham se completado.  Usar 
equipamento de proteção pessoal recomendado na Seção 8.  Estanque ou reduza todos os vazamentos 
somente se for seguro.  Ventilar a área do derramamento, se possível.  Assegurar que a limpeza seja efetuada 
somente por pessoal treinado.  Não tocar no material derramado.  Ter o equipamento de emergência (para 
incêndios, derramamentos, vazamento, etc.) prontamente disponível.  Notificar às autoridades adequadas de 
saúde, segurança e meio ambiente à nivel federal, estadual e municipal.   
 
MÉTODOS PARA LIMPEZA : 
DERRAMAMENTOS PEQUENOS:  Absorver com material absorvente. Colocar os resíduos em embalagens 
adequadas e devidamente rotuladas.  Lavar a área afetada.  DERRAMAMENTOS GRANDES:  Conter o líquido 
utilizando material absorvente, cavando fossos impermeaveis ou com diques.  Recuperar o material em 
embalagens adequadas para posterior descarte.   
 
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE : 
Não contaminar águas superficiais.   
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  

 
MANUSEIO : 
Não efetuar contato com olhos, a pele ou roupas.  Não ingerir.  Utilizar ventilação adequada.  Não respirar os 
vapores / gases.  Manter os recipientes fechados quando não estiverem em uso.  Ter o equipamento de 
emergência (para incêndios, derramamentos, vazamento, etc.) prontamente disponível.  Assegurar que todas 
as embalagens estão rotuladas.   
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM : 
Armazenar em embalagems apropiadas e rotuladas.  Armazenar os recipientes hermeticamente fechados.   
 
MATERIAIS E PRODUTOS COMPATIVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM : 
Aço inoxidável 304, Aço inoxidável 316L, Caucho natural, Politeno de alta densidade, Polipropileno, Viton, 
Kalrez, PTFE, A compatibilidade com materiais plásticos pode variar, e recomendamos portanto que a 
compatibilidade seja testada anteriormente ao uso.  
 
MATERIAIS E PRODUTOS NÃO COMPATIVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM : 
Aço carbono C1018, Cobertura resina epóxi.  
 
Usos Específicos : 
INHIBIDOR DE CORROSÃO  
 
Para dosagens específicas e aplicações personalizadas, entre em contato com seu representante Nalco. 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

 
LÍMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL  
 
As diretrizes de exposição não têm sido estabelecidas para este produto.  Os límites de exposição disponíveis 
para os ingredientes são os seguintes:   
 



  FISPQ - FICHA DE INFORMAÇAO DE SEGURANÇA 
PARA PRODUTO QUIMICO  

  PRODUTO  
 

EC1188A  

  TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS  

  Ver seção 16, Telefone de Emergência  

 

 
Nalco Ltd. Cadland Rd. • Fawley, Hants, SO45 3NP, UK   

0044 (0) 2 380 88 3883  
4 / 10 
 

 

País/Origem Ingrediente(s) Categoria: ppm mg/m3 

__BELGIUM Tetraborato de sódio  TWA  1 

 
DENMARK Tetraborato de sódio  GV  1 
 
FRANCE Tetraborato de sódio  VME  1 
 
IRELAND Tetraborato de sódio  TWA  1 
 
ITALY Tetraborato de sódio  TWA  1 
 
NETHERLANDS Tetraborato de sódio  MAC TGG  1 
 
NORWAY Tetraborato de sódio  ADM. NORM  1 
 
SPAIN Tetraborato de sódio  VLA-ED  1 
 
SWITZERLAND Tetraborato de sódio  (Exposições inhalable) TWA  1 
 
GREAT BRITAIN Tetraborato de sódio  TWA  1 
 
* Uma notação "pele" refere ao contribução possível e significativa à exposição total por via cutánea, incluindo membranas mucosas e 
olhos. 

 
MEDIDAS DE MONITOREO : 
Um volume pequeno do ar é mantido com um absorvente ou barreira para prender a substância(s), que pode 
então ser removida e analisada como se descreva abaixo: 
Ingrediente(s) Método Análise Absorvente 
Tetraborato de sódio  OSHA: EUA  125 Cromatografia iônica  Filtro de PVC  
 
MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA : 
A utilização de ventilação e exaustão é recomendada para controlar as emissões perto da fonte.  Amostras 
laboratoriais devem ser manipuladas em uma capela.   Instale ventilação mecânica em locais confinados.   
 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
RECOMENDAÇÃO GERAL : 
O uso e opção do equipamento pessoal da proteção são relacionados ao perigo do produto, o lugar do trabalho 
e a maneira o produto é segurado. No general, nós recomendamos como uma precaução mínima que os vidros 
de segurança com protetores de lado, e roupas de trabalho que protegem os braços, os pés e o corpo estejam 
usados. Além toda pessoa que visita uma área onde este produto seja segurado, deve ao menos desgastar 
vidros de segurança com protetores de lado.  As normas européias aplicáveis podem ser encontradas em EN 
166. 
 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA : 
Onde as concentrações no ar podem exceder os limites dados nesta seção, o uso de uma máscara de filtro de 
meia cara ou um instrumento de respiração fornecido com ar é recomendado.  Um material apropriado para 
filtro depende da quantidade e o tipo de produtos químicos que estão sendo segurados.  As normas européias 
podem ser encontrados em EN 141, EN 143 e EN 371.  Considere o uso do tipo de filtro:  A-B-E-K-P  Se 
necessario proteção respiratória, instituir um programa completo de proteção respiratória, incluindo seleção, 
provas de ajuste, treino, manutenção e inspeção.   
 
PROTEÇÃO DAS MÃOS : 
Ao segurar este produto, o uso de guanteletes químicos é recomendado.  A opção de luvas de trabalho 
depende das condições do trabalho e que produtos químicos são segurados, mas nós temos experiência 
positiva sob condições ligeras usando as luvas feitas de  PVC  As luvas devem ser substituídas imediatamente 
se sinais da degradação forem observados.  Se o tempo que tarda esta substância para cruzar esta luva não 
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esta determinada para esta preparação, consultar os fabricantes do PPE.  As normas européias aplicáveis 
podem ser encontradas em EN 374.   
 
PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO : 
Ao segurar este produto, o uso dos macacões é recomendado.   
 
PROTEÇÃO DOS OLHOS : 
Usar óculos de segurança bem aderentes.  As normas européias aplicáveis podem ser encontradas em EN 166.   
 
MEDIDAS DE HIGIENE : 
Usar meios de trabalho correctos e prácticas de higiene personal para evitar a exposição.  Recomenda-se a 
disponibilidade dum lava-olhos.  Recomenda-se que haja disponível um chuveiro de segurança.  Se as roupas 
foram contaminadas, removê-las e lavar bem a área afetada. Lavar as roupas contaminadas antes de utilizar-
las novamente.  Lava-se sempre completamente após ter segurado substâncias químicas. Ao segurar este 
produto nunca come, beba algo, ou fume.   
 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  

 
ESTADO FÍSICO Líquido 
 
COR Transparente Brumoso Vermelho escuro  
 
CHEIRO Nenhum 
 
PONTO DE FULGOR : > 93.3 °C  
DENSIDADE RELATIVA 1.14 (20 °C)   
SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completamente solúvel   
pH  (100 %) 11 - 12.0  ASTM E-70 
PONTO DE CONGELAÇÃO -28.8 °C   
PONTO DE EBULIÇÃO 100 °C    
PRESSÃO DE VAPOR O mesmo que água  
 
Nota: Estas propriedades físicas são valores típicos para este produto e são sujeitas à mudança. 
 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE  

 
CONDIÇOES ESPECIFICAS DE INSTABILIDADE : 
Estável em condições normais.   
 
RISCO DE POLIMERIZAÇÃO : 
Não ocorre risco de polimerização.   
 
CONDIÇÕES A EVITAR : 
Temperaturas de congelamento.   
 
MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS : 
Ácidos fortes, O contato com ácidos fortes (por ex. sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorídrico, crômico, sulfônico) 
pode gerar calor, ebulição, e vapores tóxicos., O contato com agentes redutores (por ex. hidracina, sulfitos, 
sulfuros, pó de alumínio ou de magnésio) pode gerar calor, incêndios, explosões e vapores tóxicos., Não 
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misturar com aminas.  O nitrito de sódio pode reactar com algunas aminas para produzir N-nitrosaminas, muitas 
das quais são agentes causantes de cancro nos animais de laboratório. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  

 
Os resultados seguintes são para o produto.   
 
TOXICIDADE ORAL AGUDA : 
Espécies  LD50  Substância provada  
Ratazana > 2,000 mg/kg   Produto  
 
IRRITAÇÃO PRIMÁRIA DA PELE :  
Escala de Draize  Substância provada  
0.5  / 8.0 Produto  
 
IRRITAÇÃO PRIMÁRIA DOS OLHOS :  
Escala de Draize  Substância provada  
16.7  / 110.0    
 
SENSIBILIZAÇÃO : 
A substância a seguir, presente em concentrações muito baixas, pode precipitar uma reação alérgica em 
indivíduos sensíveis:  Mercaptobenzotiazol de sódio 
 
CARCINOGÉNESE : 
Nenhum componente deste produto está relacionado como sendo cancerígeno pela International Agency for 
Research on Cancer (IARC), pela National Toxicology Program (NTP), o pela American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).   
  
Para obter informações adicionais do risco da preparação, consulte a seção 3 e 12. 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

 
EFEITOS ECOTOXICOLÓGICOS : 
 
Os resultados seguintes são para o produto.   
 
RESULTADOS AGUDOS NO PEIXES : 
Espécies Duração da 

exposição 
LC50 Método Substância provada 

Linguado 96 hrs > 2,000 mg/l    
Rainbow trout 96 hrs 57 mg/l  Produto  
 
 
RESULTADOS AGUDOS NOS INVERTEBRADOS : 
Espécies Duração da 

exposição 
LC50 EC50 Método Substância provada 

Pulga da água 
(Daphnia magna) 

48 hrs 670 mg/l   Produto  
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MOBILIDADE : 
O impacto ambiental foi estimado usando um modelo de fugacidade nível III do EPI (Estimation Program 
Interface) da suíte TM, fornecida pela EPA americana. O modelo presume uma condição de estado estacionário 
entre a entrada total e a saída. O modelo nível III não requer equilíbrio entre as mídias acima. A informação 
fornecida deve dar ao usuário uma estimativa geral do impacto ambiental deste produto nas condições definidas 
para os modelos. Se liberado em um ambiente este material deve se distribuir no ar, na água e no 
solo/sedimentos nas respectivas porcentagens aproximadas: 
 

Ar Água Solo/Sedimento 
<5% 30 - 50% 50 - 70% 

 
A parte na água solúvel ou com condições de se dispersar. 
 
PERSISTÊNCIA E DEGRADAÇÃO : 
 
A parte orgânica deste preparo deve ser facilmente biodegradável.   
 
POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO  
Esta preparação ou material não deveria se acumular.   
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  

 
Se este preparado se tornar um resíduo, o usuário final deverá definir e atribuir o código mais apropriadodo 
baseado no European Waste Catalogue.  Use apenas empresas autorizadas.  Siga o estabelecido nos 
regulamentos locais, nacionais e da CE. 
 
Este produto é reduzido a cinzas quando incinerado.  Ele pode ser queimado direto em um equipamento 
apropriado.  Este produto NÃO é apto  para eliminação por sumidouros municipais, esgotos, cursos naturais de 
água ou rios.   
 
Os tambores vazios devem ser levados para reciclagem, recuperação ou serem jogados fora por uma empresa 
devidamente qualificada ou licenciada.   
 
EUROPE WASTE CODE : 
16 03 03* - LOTES FORA DE ESPECIFICAÇÃO E PRODUTOS NÃO UTILIZADOS. Resíduos inorgânicos 
contendo substâncias perigosas. Se este produto for usado em processos posteriores, o usuário final deverá 
redefinir e atribuir o código mais apropriado baseado no European Waste Catalogue .   
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  

 
A informação nesta seção é para referência somente e não deve substituir um papel específico para uma ordem 
do transporte. Anote por favor que o nome correcto do embarque/classe de risco podem variar segundo 
embalagem, propriedades e modo de transporte.  
 
TRANSPORTE TERRESTRE  

Nome Apropriado para Embarque : O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU 
TRANSPORTE  

 
TRANSPORTE AÉREO  

Nome Apropriado para Embarque : O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU 
TRANSPORTE  
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TRANSPORTE MARÍTIMO (IMDG/IMO)  

Nome Apropriado para Embarque : O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU 
TRANSPORTE  

 
 

15. INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS  

 
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM : 
 
DIRETRIZES DO GOVERNO: Dangerous Substances Directive 67/548/EEC e Dangerous Substances Directive 
1999/45/EC. 
 
SÍMBOLO DE PERIGO 
 

    

PERIGOSO      
 
Contém:..Nitrito de sódio  
 
INFORMAÇÕES SOBRE O PERIGOS  
R22 - Nocivo por ingestão. 
R52 - Nocivo para os organismos aquáticos. 
 
A substância a seguir, presente em concentrações muito baixas, pode precipitar uma reação alérgica em 
indivíduos sensíveis:  Mercaptobenzotiazol de sódio 
 
INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA  
S24/25 - Evitar o contato com a pele e os olhos. 
S37/39 - Usar luvas e equipamento de proteção ocular/facial adequados. 
S46 - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
S61 - Evitar a liberação para o ambiente. Comsultar instruções específicas de Ficha de dados de segurança. 
 
 
REGULAÇÕES NACIONAIS ALEMANHA  
WGK 2 (Anexo 4)  
 
 
REGULAMENTOS NACIONAIS, HOLANDA  
RESULTADO ABM  
RESULTADO ABM Ingrediente(s) % APROX. 
7     
 
 
LEIES INTERNACIONAIS DO CONTROLE  QUÍMICO  
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ESTADOS UNIDOS  
Os ingredientes químicos deste produto estão no inventário TSCA 8(b) (40 CFR 710) ou são vendidas 
comercialmente sob a isenção de polímero (40 CFR 723.250). 
 
CANADÁ : 
Todos os componentes deste produto estão incluidos na Domestic Substances List (DSL), estão exentos, ou 
têm sido reportados conforme as New Substances Notification Regulations.  
 
EUROPA  
As substâncias contidas nesta preparação têm sido revistas para comprir com os inventários EINECS e 
ELINCS.   
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 
FRASES E NOTAS RELEVANTES DE RISCO 
R25 - Tóxico por ingestão. 
R34 - Provoca queimaduras. 
R08 - Perigo de fogo em contato com materiais combustíveis. 
R37 - Irritante para as vias respiratórias. 
R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 
A folha de dados de segurança do material deste produto contém informações sobre saúde e segurança.  O 
produto deve ser usado em aplicações condizentes com nossa literatura. As pessoas que manuseiam este 
produto devem ser informadas das precauções de segurança recomendadas e devem ter acesso a essa 
informação.  Para quaisquer outros usos devem ser avaliadas as exposições a fim de que práticas adequadas 
de manuseio e programas de treinamento possam ser estabelecidos para garantir operações seguras no local 
de trabalho. Consulte seu representante de vendas local para obter maiores informações.  
 
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS  
 
Trans-europeu +32-(0)3-575-5555 
Bélgica / Luxemburgo +32-(0)3-575-0330 
República Tcheca +420-602-669421 
Dinamarca +47-22-33-69-99 
Finlândia +358-(0)9-4711 
França / Suiça francesa +33-(0)6-11-07-32-81 
Alemanha / Austria / Suiça alemã +49-(0)6232-130128 
Hungria +36-30-9-506-447 
Itália / Suiça italiana +39-333-210-7947 
Holanda +32-(0)3-575-0330 
Noruega +47-22-33-69-99 
Polónia +48-(0)601-66-2626 
Portugal +351-91-911-1399 
Rússia / Bielorrússia +7-812-449-0474 
República eslovaca +421-(0)905-585-938 
Espanha +34-977-551577 
Suécia +47-22-33-69-99 
UAE +44-(0)7071-223-738 
Reino Unido e República de Irlanda +44-(0)7071-223-738 
Nalfleet internacional +32-(0)3-575-5555 
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NÚMEROS TELEFÔNICOS DO CENTRO DE CONTROLE DE ENVENENAMENTO  
 
Bélgica +32-70-245245 
República Tcheca +420 224 91 92 93 
França +33-(0)145-42-59-59 ORFILA 
República eslovaca +421 (0)2 5477 4166 
 
 
Preparado por :  SHE Department  
Data de Revisão :  27.01.2005  
Número De Versão :  1.8 
 
 
INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta 
revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.  
 
Os números mencionados na Ficha de Segurança  estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão  e   1,000 = 1 
milhar  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  

 
NOME DO PRODUTO : EC1188A  
  
NATUREZA QUÍMICA : INHIBIDOR DE CORROSÃO  
  
NOME DA EMPRESA : Nalco Ltd. 
 Cadland Rd.  
 Fawley, Hants, SO45 3NP, UK 
  

TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS : Ver seção 16, Telefone de Emergência  
  

Data de Revisão : 27.01.2005  
Número De Versão : 1.8 
 
NÚMEROS  DE  TELEFONE  DE  CONTACTO  DA  COMPANHIA  
 
NALCO EUROPE B.V.  +31 71 5241 100    
NALCO AB (SE)  +46 (0)8-50074000  NALCO ITALIANA S.R.L.(I)  +39 06-542971  
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)  +90 216 5743464  NALCO Kft. (HU)  +36 (0)1 471 91 81  
NALCO APPLIED SERVICES OF 
EUROPE BV  

+31 (0)73 6456980  NALCO LIMITED  +44 (0)1606 74488  

NALCO BELGIUM  N.V./S.A. (B)  +32 (0)3-450 69 10  NALCO NETHERLANDS B.V.  +31 (0)13-5952200  
NALCO DANMARK A/S  +45-48195800  NALCO NORGE AS (NO)  +47 51 96 36 00  
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)  +49 (0)69-79340  NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. 

(A)  
+ 43(0)1 27026350  

NALCO ESPAÑOLA S.A. (E)  +34 93-4095555  NALCO POLSKA Sp.z.o.o. (PL)  +48 (0)32-3262750  
NALCO FINLAND OY (FI)  +358 (0)9 2517 4700  NALCO PORTUGUESA LDA. (P)  +351 214130996  
NALCO FRANCE SAS  +33 (0)3 20 11 70 00  WYSS WASSERTECHNIK AG (CH)  +41 (0)52 235 38 38  

 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES  

 
Este produto é classificado como perigoso conforme a Diretriz de Preparações 1999/45/EC.   
 

INGREDIENTES EINECS / 
ELINCS NO 

SIMBOLO FRASES R / 
NOTAS 

% APROX. 

Nitrito de sódio  231-555-9  O, T, N R08, R25, R50    1 -  5 
Tetraborato de sódio  215-540-4   OEL    1 -  5 
Metasilicato de sódio  229-912-9  C R34, R37    1 -  5 
Nitrato de sódio  231-554-3  O R08    1 -  5 
 
Refira-se à Seção 16 quanto aos descritores das frases de risco relevante e Notas. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO : 
 
Este produto é classificado como perigoso conforme a Diretriz de Preparações 1999/45/EC.   
 
Nocivo por ingestão.  Nocivo para os organismos aquáticos.   
 
EFEITOS IMEDIATOS PARA A SAÚDE HUMANA : 
 
INALAÇÃO : 
Não é uma rota provável de exposição.  Não se esperam efeitos adversos.   
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CONTATO COM A PELE : 
Pode causar irritação com contato prolongado.   
 
CONTATO COM OS OLHOS : 
Pode causar irritação com contato prolongado.   
 
INGESTÃO : 
Não é uma rota provável de exposição.  Nocivo por ingestão.   
 
PERIGOS CRÓNICOS PARA A SAÚDE HUMANA : 
A ingestão repetida de pequenas quantidades de nitrito de sódio provoca queda de pressão sanguínea, 
aceleração da pulsação, dores de cabeça e perturbações da vista. Poderá também reagir com aminas 
orgânicas do corpo, originando nitrosaminas cancerígenas.   
 
PERIGOS PARA O MEIO AMBIENTE : 
Nocivo para os organismos aquáticos.   
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  

 
INALAÇÃO : 
Levar para o ar fresco, tratar os sintomas.  Se os sintomas persistirem, chamar um médico.   
 
CONTATO COM A PELE : 
Lavar a área afectada com água.  Se os sintomas persistirem, chamar um médico.   
 
CONTATO COM OS OLHOS : 
Lavar a área afectada com água.  Se os sintomas persistirem, chamar um médico.   
 
INGESTÃO : 
Não provocar vómito sem a recomendação do médico.  Se consciente, lavar a boca e dar água para beber.  Se 
o vómito é espontáneo, lavar a boca e dar a beber mais água.   
 
NOTA PARA O MÉDICO : 
Para controlar os sintomas e a situação clínica deve usar-se o juizo do médico, baseado nas reações individuais 
do paciente.   
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

 
PONTO DE FULGOR : > 93.3 °C  
 
MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADO : 
Não é esperado que este produto se incendeie.  Usar meio extintor apropiado para o fogo circundante.   
 
PERIGOS ESPECÍFICOS : 
Em caso de incêndio pode liberar óxidos do carbono (COx).  Em caso de incêndio pode liberar óxidos do 
nitrogênio (NOx).  Se o produto seca-se, o nitrito de sódio é um comburente e pode dar inicio á combustão de 
outros materiais.   
 
PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS : 
Em caso de incêndio, usar aparelho respiratório autónomo com máscara e roupas apropriadas.   
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

 
PRECAUÇÕES PESSOAIS : 
Restringir adequadamente o accesso na área até que as operações de limpeza tenham se completado.  Usar 
equipamento de proteção pessoal recomendado na Seção 8.  Estanque ou reduza todos os vazamentos 
somente se for seguro.  Ventilar a área do derramamento, se possível.  Assegurar que a limpeza seja efetuada 
somente por pessoal treinado.  Não tocar no material derramado.  Ter o equipamento de emergência (para 
incêndios, derramamentos, vazamento, etc.) prontamente disponível.  Notificar às autoridades adequadas de 
saúde, segurança e meio ambiente à nivel federal, estadual e municipal.   
 
MÉTODOS PARA LIMPEZA : 
DERRAMAMENTOS PEQUENOS:  Absorver com material absorvente. Colocar os resíduos em embalagens 
adequadas e devidamente rotuladas.  Lavar a área afetada.  DERRAMAMENTOS GRANDES:  Conter o líquido 
utilizando material absorvente, cavando fossos impermeaveis ou com diques.  Recuperar o material em 
embalagens adequadas para posterior descarte.   
 
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE : 
Não contaminar águas superficiais.   
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  

 
MANUSEIO : 
Não efetuar contato com olhos, a pele ou roupas.  Não ingerir.  Utilizar ventilação adequada.  Não respirar os 
vapores / gases.  Manter os recipientes fechados quando não estiverem em uso.  Ter o equipamento de 
emergência (para incêndios, derramamentos, vazamento, etc.) prontamente disponível.  Assegurar que todas 
as embalagens estão rotuladas.   
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM : 
Armazenar em embalagems apropiadas e rotuladas.  Armazenar os recipientes hermeticamente fechados.   
 
MATERIAIS E PRODUTOS COMPATIVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM : 
Aço inoxidável 304, Aço inoxidável 316L, Caucho natural, Politeno de alta densidade, Polipropileno, Viton, 
Kalrez, PTFE, A compatibilidade com materiais plásticos pode variar, e recomendamos portanto que a 
compatibilidade seja testada anteriormente ao uso.  
 
MATERIAIS E PRODUTOS NÃO COMPATIVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM : 
Aço carbono C1018, Cobertura resina epóxi.  
 
Usos Específicos : 
INHIBIDOR DE CORROSÃO  
 
Para dosagens específicas e aplicações personalizadas, entre em contato com seu representante Nalco. 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

 
LÍMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL  
 
As diretrizes de exposição não têm sido estabelecidas para este produto.  Os límites de exposição disponíveis 
para os ingredientes são os seguintes:   
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País/Origem Ingrediente(s) Categoria: ppm mg/m3 

__BELGIUM Tetraborato de sódio  TWA  1 

 
DENMARK Tetraborato de sódio  GV  1 
 
FRANCE Tetraborato de sódio  VME  1 
 
IRELAND Tetraborato de sódio  TWA  1 
 
ITALY Tetraborato de sódio  TWA  1 
 
NETHERLANDS Tetraborato de sódio  MAC TGG  1 
 
NORWAY Tetraborato de sódio  ADM. NORM  1 
 
SPAIN Tetraborato de sódio  VLA-ED  1 
 
SWITZERLAND Tetraborato de sódio  (Exposições inhalable) TWA  1 
 
GREAT BRITAIN Tetraborato de sódio  TWA  1 
 
* Uma notação "pele" refere ao contribução possível e significativa à exposição total por via cutánea, incluindo membranas mucosas e 
olhos. 

 
MEDIDAS DE MONITOREO : 
Um volume pequeno do ar é mantido com um absorvente ou barreira para prender a substância(s), que pode 
então ser removida e analisada como se descreva abaixo: 
Ingrediente(s) Método Análise Absorvente 
Tetraborato de sódio  OSHA: EUA  125 Cromatografia iônica  Filtro de PVC  
 
MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA : 
A utilização de ventilação e exaustão é recomendada para controlar as emissões perto da fonte.  Amostras 
laboratoriais devem ser manipuladas em uma capela.   Instale ventilação mecânica em locais confinados.   
 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
RECOMENDAÇÃO GERAL : 
O uso e opção do equipamento pessoal da proteção são relacionados ao perigo do produto, o lugar do trabalho 
e a maneira o produto é segurado. No general, nós recomendamos como uma precaução mínima que os vidros 
de segurança com protetores de lado, e roupas de trabalho que protegem os braços, os pés e o corpo estejam 
usados. Além toda pessoa que visita uma área onde este produto seja segurado, deve ao menos desgastar 
vidros de segurança com protetores de lado.  As normas européias aplicáveis podem ser encontradas em EN 
166. 
 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA : 
Onde as concentrações no ar podem exceder os limites dados nesta seção, o uso de uma máscara de filtro de 
meia cara ou um instrumento de respiração fornecido com ar é recomendado.  Um material apropriado para 
filtro depende da quantidade e o tipo de produtos químicos que estão sendo segurados.  As normas européias 
podem ser encontrados em EN 141, EN 143 e EN 371.  Considere o uso do tipo de filtro:  A-B-E-K-P  Se 
necessario proteção respiratória, instituir um programa completo de proteção respiratória, incluindo seleção, 
provas de ajuste, treino, manutenção e inspeção.   
 
PROTEÇÃO DAS MÃOS : 
Ao segurar este produto, o uso de guanteletes químicos é recomendado.  A opção de luvas de trabalho 
depende das condições do trabalho e que produtos químicos são segurados, mas nós temos experiência 
positiva sob condições ligeras usando as luvas feitas de  PVC  As luvas devem ser substituídas imediatamente 
se sinais da degradação forem observados.  Se o tempo que tarda esta substância para cruzar esta luva não 
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esta determinada para esta preparação, consultar os fabricantes do PPE.  As normas européias aplicáveis 
podem ser encontradas em EN 374.   
 
PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO : 
Ao segurar este produto, o uso dos macacões é recomendado.   
 
PROTEÇÃO DOS OLHOS : 
Usar óculos de segurança bem aderentes.  As normas européias aplicáveis podem ser encontradas em EN 166.   
 
MEDIDAS DE HIGIENE : 
Usar meios de trabalho correctos e prácticas de higiene personal para evitar a exposição.  Recomenda-se a 
disponibilidade dum lava-olhos.  Recomenda-se que haja disponível um chuveiro de segurança.  Se as roupas 
foram contaminadas, removê-las e lavar bem a área afetada. Lavar as roupas contaminadas antes de utilizar-
las novamente.  Lava-se sempre completamente após ter segurado substâncias químicas. Ao segurar este 
produto nunca come, beba algo, ou fume.   
 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  

 
ESTADO FÍSICO Líquido 
 
COR Transparente Brumoso Vermelho escuro  
 
CHEIRO Nenhum 
 
PONTO DE FULGOR : > 93.3 °C  
DENSIDADE RELATIVA 1.14 (20 °C)   
SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completamente solúvel   
pH  (100 %) 11 - 12.0  ASTM E-70 
PONTO DE CONGELAÇÃO -28.8 °C   
PONTO DE EBULIÇÃO 100 °C    
PRESSÃO DE VAPOR O mesmo que água  
 
Nota: Estas propriedades físicas são valores típicos para este produto e são sujeitas à mudança. 
 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE  

 
CONDIÇOES ESPECIFICAS DE INSTABILIDADE : 
Estável em condições normais.   
 
RISCO DE POLIMERIZAÇÃO : 
Não ocorre risco de polimerização.   
 
CONDIÇÕES A EVITAR : 
Temperaturas de congelamento.   
 
MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS : 
Ácidos fortes, O contato com ácidos fortes (por ex. sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorídrico, crômico, sulfônico) 
pode gerar calor, ebulição, e vapores tóxicos., O contato com agentes redutores (por ex. hidracina, sulfitos, 
sulfuros, pó de alumínio ou de magnésio) pode gerar calor, incêndios, explosões e vapores tóxicos., Não 
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misturar com aminas.  O nitrito de sódio pode reactar com algunas aminas para produzir N-nitrosaminas, muitas 
das quais são agentes causantes de cancro nos animais de laboratório. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  

 
Os resultados seguintes são para o produto.   
 
TOXICIDADE ORAL AGUDA : 
Espécies  LD50  Substância provada  
Ratazana > 2,000 mg/kg   Produto  
 
IRRITAÇÃO PRIMÁRIA DA PELE :  
Escala de Draize  Substância provada  
0.5  / 8.0 Produto  
 
IRRITAÇÃO PRIMÁRIA DOS OLHOS :  
Escala de Draize  Substância provada  
16.7  / 110.0    
 
SENSIBILIZAÇÃO : 
A substância a seguir, presente em concentrações muito baixas, pode precipitar uma reação alérgica em 
indivíduos sensíveis:  Mercaptobenzotiazol de sódio 
 
CARCINOGÉNESE : 
Nenhum componente deste produto está relacionado como sendo cancerígeno pela International Agency for 
Research on Cancer (IARC), pela National Toxicology Program (NTP), o pela American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).   
  
Para obter informações adicionais do risco da preparação, consulte a seção 3 e 12. 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

 
EFEITOS ECOTOXICOLÓGICOS : 
 
Os resultados seguintes são para o produto.   
 
RESULTADOS AGUDOS NO PEIXES : 
Espécies Duração da 

exposição 
LC50 Método Substância provada 

Linguado 96 hrs > 2,000 mg/l    
Rainbow trout 96 hrs 57 mg/l  Produto  
 
 
RESULTADOS AGUDOS NOS INVERTEBRADOS : 
Espécies Duração da 

exposição 
LC50 EC50 Método Substância provada 

Pulga da água 
(Daphnia magna) 

48 hrs 670 mg/l   Produto  
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MOBILIDADE : 
O impacto ambiental foi estimado usando um modelo de fugacidade nível III do EPI (Estimation Program 
Interface) da suíte TM, fornecida pela EPA americana. O modelo presume uma condição de estado estacionário 
entre a entrada total e a saída. O modelo nível III não requer equilíbrio entre as mídias acima. A informação 
fornecida deve dar ao usuário uma estimativa geral do impacto ambiental deste produto nas condições definidas 
para os modelos. Se liberado em um ambiente este material deve se distribuir no ar, na água e no 
solo/sedimentos nas respectivas porcentagens aproximadas: 
 

Ar Água Solo/Sedimento 
<5% 30 - 50% 50 - 70% 

 
A parte na água solúvel ou com condições de se dispersar. 
 
PERSISTÊNCIA E DEGRADAÇÃO : 
 
A parte orgânica deste preparo deve ser facilmente biodegradável.   
 
POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO  
Esta preparação ou material não deveria se acumular.   
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  

 
Se este preparado se tornar um resíduo, o usuário final deverá definir e atribuir o código mais apropriadodo 
baseado no European Waste Catalogue.  Use apenas empresas autorizadas.  Siga o estabelecido nos 
regulamentos locais, nacionais e da CE. 
 
Este produto é reduzido a cinzas quando incinerado.  Ele pode ser queimado direto em um equipamento 
apropriado.  Este produto NÃO é apto  para eliminação por sumidouros municipais, esgotos, cursos naturais de 
água ou rios.   
 
Os tambores vazios devem ser levados para reciclagem, recuperação ou serem jogados fora por uma empresa 
devidamente qualificada ou licenciada.   
 
EUROPE WASTE CODE : 
16 03 03* - LOTES FORA DE ESPECIFICAÇÃO E PRODUTOS NÃO UTILIZADOS. Resíduos inorgânicos 
contendo substâncias perigosas. Se este produto for usado em processos posteriores, o usuário final deverá 
redefinir e atribuir o código mais apropriado baseado no European Waste Catalogue .   
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  

 
A informação nesta seção é para referência somente e não deve substituir um papel específico para uma ordem 
do transporte. Anote por favor que o nome correcto do embarque/classe de risco podem variar segundo 
embalagem, propriedades e modo de transporte.  
 
TRANSPORTE TERRESTRE  

Nome Apropriado para Embarque : O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU 
TRANSPORTE  

 
TRANSPORTE AÉREO  

Nome Apropriado para Embarque : O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU 
TRANSPORTE  
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TRANSPORTE MARÍTIMO (IMDG/IMO)  

Nome Apropriado para Embarque : O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU 
TRANSPORTE  

 
 

15. INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS  

 
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM : 
 
DIRETRIZES DO GOVERNO: Dangerous Substances Directive 67/548/EEC e Dangerous Substances Directive 
1999/45/EC. 
 
SÍMBOLO DE PERIGO 
 

    

PERIGOSO      
 
Contém:..Nitrito de sódio  
 
INFORMAÇÕES SOBRE O PERIGOS  
R22 - Nocivo por ingestão. 
R52 - Nocivo para os organismos aquáticos. 
 
A substância a seguir, presente em concentrações muito baixas, pode precipitar uma reação alérgica em 
indivíduos sensíveis:  Mercaptobenzotiazol de sódio 
 
INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA  
S24/25 - Evitar o contato com a pele e os olhos. 
S37/39 - Usar luvas e equipamento de proteção ocular/facial adequados. 
S46 - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
S61 - Evitar a liberação para o ambiente. Comsultar instruções específicas de Ficha de dados de segurança. 
 
 
REGULAÇÕES NACIONAIS ALEMANHA  
WGK 2 (Anexo 4)  
 
 
REGULAMENTOS NACIONAIS, HOLANDA  
RESULTADO ABM  
RESULTADO ABM Ingrediente(s) % APROX. 
7     
 
 
LEIES INTERNACIONAIS DO CONTROLE  QUÍMICO  
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ESTADOS UNIDOS  
Os ingredientes químicos deste produto estão no inventário TSCA 8(b) (40 CFR 710) ou são vendidas 
comercialmente sob a isenção de polímero (40 CFR 723.250). 
 
CANADÁ : 
Todos os componentes deste produto estão incluidos na Domestic Substances List (DSL), estão exentos, ou 
têm sido reportados conforme as New Substances Notification Regulations.  
 
EUROPA  
As substâncias contidas nesta preparação têm sido revistas para comprir com os inventários EINECS e 
ELINCS.   
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 
FRASES E NOTAS RELEVANTES DE RISCO 
R25 - Tóxico por ingestão. 
R34 - Provoca queimaduras. 
R08 - Perigo de fogo em contato com materiais combustíveis. 
R37 - Irritante para as vias respiratórias. 
R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 
A folha de dados de segurança do material deste produto contém informações sobre saúde e segurança.  O 
produto deve ser usado em aplicações condizentes com nossa literatura. As pessoas que manuseiam este 
produto devem ser informadas das precauções de segurança recomendadas e devem ter acesso a essa 
informação.  Para quaisquer outros usos devem ser avaliadas as exposições a fim de que práticas adequadas 
de manuseio e programas de treinamento possam ser estabelecidos para garantir operações seguras no local 
de trabalho. Consulte seu representante de vendas local para obter maiores informações.  
 
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS  
 
Trans-europeu +32-(0)3-575-5555 
Bélgica / Luxemburgo +32-(0)3-575-0330 
República Tcheca +420-602-669421 
Dinamarca +47-22-33-69-99 
Finlândia +358-(0)9-4711 
França / Suiça francesa +33-(0)6-11-07-32-81 
Alemanha / Austria / Suiça alemã +49-(0)6232-130128 
Hungria +36-30-9-506-447 
Itália / Suiça italiana +39-333-210-7947 
Holanda +32-(0)3-575-0330 
Noruega +47-22-33-69-99 
Polónia +48-(0)601-66-2626 
Portugal +351-91-911-1399 
Rússia / Bielorrússia +7-812-449-0474 
República eslovaca +421-(0)905-585-938 
Espanha +34-977-551577 
Suécia +47-22-33-69-99 
UAE +44-(0)7071-223-738 
Reino Unido e República de Irlanda +44-(0)7071-223-738 
Nalfleet internacional +32-(0)3-575-5555 
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NÚMEROS TELEFÔNICOS DO CENTRO DE CONTROLE DE ENVENENAMENTO  
 
Bélgica +32-70-245245 
República Tcheca +420 224 91 92 93 
França +33-(0)145-42-59-59 ORFILA 
República eslovaca +421 (0)2 5477 4166 
 
 
Preparado por :  SHE Department  
Data de Revisão :  27.01.2005  
Número De Versão :  1.8 
 
 
INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta 
revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.  
 
Os números mencionados na Ficha de Segurança  estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão  e   1,000 = 1 
milhar  
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BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS

Region
LAR

1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: NE-19LB  
Numero de Item: 814066
Uso do Produto: Não emulsificante
Família química: Mistura

Fornecedor:
BJ Services Do Brasil Ltda.
Av. Luiz Carlos Prestes n˚ 290 - 3˚ andar - Salas 303-304
Condomínio Barra Trade III - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - 22775-055 Brasil
Tel: 55-21-2136-9230

NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:  (281)351-8131

2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingrediente N° CAS %
2-Butoxietanol 000111-76-2 40-70
Etanol 000064-17-5 5-10

3  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO:  Inalação. Ingestão. Contato com os olhos. Contato com a pele. Absorção 
cutânea.

EFEITOS AGUDOS:
INALAÇÃO:
Nocivo por inalação. Pode causar irritação do trato respiratório. Pode ocorrer tosse, dores do peito e dificuldades 
para respirar. Pode causar dores de cabeça, desmaios, náuseas e falta de coordenação.
INGESTÃO:
Nocivo por ingestão. Pode causar náuseas, desmaios e perda de coordenação. Pode afetar o sangue e o sistema 
sanguíneo.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Pode causar irritação severa dos olhos. Pode machucar a córnea.
CONTACTO COM A PELE:
Pode causar irritação da pele. Pode ser absorvido pela pele e contribuir com os sintomas listados no caso de 
ingestão.

4  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
INALAÇÃO:
Se inalado, remover para um lugar com ar fresco. Se não houver respiração, praticar a respiração artificial, de 
preferência o boca-a-boca. Se a respiração for difícil, administrar oxigênio. Somente o pessoal treinado deverá 
administrar oxigênio. Procurar atenção médica.
INGESTÃO:
Enxaguar a boca com água várias vezes. Oferecer à vítima água em abundância. Não provocar o vômito (provocar o 
vômito SOMENTE se aconselhado por um médico). Se o vômito ocorrer naturalmente, manter a cabeça mais baixa 
do que os quadris para evitar a aspiração. Providenciar assistência médica imediatamente.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Em caso de contato, ou suspeita de contato, lave os olhos imediatamente com água em abundância durante pelo 
menos 15 minutos e procure atenção médica imediatamente.
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CONTACTO COM A PELE:
Retirar a roupa contaminada imediatamente. Procurar imediatamente a mangueira ou chuveiro mais próximo onde a 
pele possa ser lavada com grandes quantidades de água e sabão Lavar durante pelo menos 15 minutos. Procurar 
atenção médica imediatamente.

5  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
PERIGOS ESPECÍFICOS:
Inflamável. Pode formar mistura vapor-ar inflamável. Este produto ou um componente pode fluir através das 
superfícies para alcançar uma fonte de ignição distante e provocar o retrocesso da chama.
MEIOS DE EXTINÇÃO:
Névoa de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico.
MÉTODOS ESPECIAIS:
Ao combater fogos químicos, os bombeiros deverão usar aparelhos autônomos de respiração e a roupa de proteção 
completa. Arrefecer os recipientes expostos com água pulverizada.
PRODUTOS COM PERIGO DE COMBUSTÃO:
Óxidos de carbono.

6  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Usar o equipamento de proteção especificado. Remover fontes de ignição. Pequenos derrames - Cobrir o líquido 
derramado com material absorvente. Acondicionar o material absorvido em um container para a sua adequada 
disposição. Grandes derrames - Cercar para a sua contenção. Evitar que penetre nos esgotos ou cursos de água. 
Recolocar o produto em recipientes adequados para a sua reutilização, se possível, ou sua disposição. Utilizar 
somente equipamento para transferência à prova de explosões.

7  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Utilizar somente ferramentas e equipamentos à prova de faíscas e 
explosões. Usar o equipamento de proteção especificado.
ARMAZENAMENTO:
Manter o container bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter longe de fontes de ignição. Manter longe 
do calor. Manter longe de materiais incompatíveis.

8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONTROLES ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Deverá haver uma ventilação adequada para manter as concentrações 
abaixo dos limites de exposição aceitáveis
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL:
Quando os controles de engenharia não ofereçam uma proteção adequada contra a exposição à inalação, deverá 
ser utilizada a proteção respiratória apropriada. (Respirador com cartucho) Em grandes quantidades de vapor, 
aparelho de respiração autônomo. Óculos de proteção resistentes a produtos químicos. Luvas de borracha butil. 
Luvas de Viton. Botas de borracha. Avental de borracha. Vestuário de proteção integral (Macacão).

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:
Ingrediente
N° CAS

% ACGIH TWA ACGIH STEL

2-Butoxietanol
000111-76-2

40-70 20 ppm NA

Etanol
000064-17-5

5-10 1000 ppm NA

9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ESTADO FÍSICO: Líquido
COR: Violeta
ODOR: Álcool
PONTO DE EBULIÇÃO: Não disponível
PONTO DE FULGOR (MÉTODO): 31°C (PMCC)
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
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LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não disponível
PRESSÃO DE VAPOR: Não disponível
DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1): Não disponível
TAXA DE EVAPORAÇÃO (nBuAc=1) : Não disponível
DENSIDADE RELATIVA (água=1): 0.97 @ 25°C
PONTO DE CONGELAMENTO: Não disponível
pH: 5.2
HIDROSSOLUBILIDADE: Solúvel
VISCOSIDADE: Não disponível
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água): Não disponível

10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE:
Estável sob condições normais de utilização.
INCOMPATIBILIDADE/CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:
Pode reagir violentamente com oxidantes ou bases fortes.
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS:
Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA:
Não ocorre.

11  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA:
Ingrediente
N° CAS

% CL50 (inalação) DL50 (oral)

2-Butoxietanol
000111-76-2

40-70 450 ppm/4 rato 250 mg/kg rato

Etanol
000064-17-5

5-10 20000 ppm/10 rato 7060 mg/kg rato

EFEITOS CRÔNICOS:
Pode causar danos ao fígado e rins. Pode causar a depressão do sistema nervoso central. Dermatite.

SENSIBILIZAÇÃO:
Não conhecido.
CARCINOGENICIDADE:
Nenhum dos componentes deste produto encontra-se classificado como carcinogênico pela IARC, NTP ou OSHA. 
(IARC - Agência Internacional para Pesquisa de Câncer) (NTP - Programa Nacional de Toxicologia) (OSHA - 
Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (EUA))
MUTAGENICIDADE:
Não conhecido.
TOXICIDADE REPRODUTIVA:
Este produto contém etil álcool cujo consumo causa defeitos de nascimento.

12  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não disponível.

13  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO:
A disposição deverá ser realizada de acordo as regulamentações nacionais e locais. Consultar as respectivas 
autoridades locais para obter instruções e/ou aprovações antes da disposição.

14  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE
Nome de expedição: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.O.S.
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Nome(s) técnico(s): Etanol
N° ONU: UN 1993
Classe: 3
Etiqueta(s): 3
Grupo de embalagem: III

AÉREO (ICAO/IATA)
Nome de expedição: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S.
Nome(s) técnico(s): Ethanol
N° ONU: UN 1993
Classe: 3
Risco subsidiário:
Etiqueta(s): 3
Grupo de embalagem: III

MARÍTIMO (IMDG/IMO)
Nome de expedição: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S.
Nome(s) técnico(s): Ethanol
N° ONU: UN 1993
Classe: 3
Risco subsidiário:
Etiqueta(s): 3
Grupo de embalagem: III
EmS: F-E,  S-E 

15  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PERIGO (NFPA 704):

Saúde 24 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Inflamabilidade

Instabilidade

Riscos Específicos

33

0 2 0

16  OUTRAS INFORMAÇÕES
DATA DA EMISSÃO: 02/04/2008
PREPARADO POR: Chemical Technology Centre
A informação contida neste documento baseia-se em dados considerados exatos. No entanto, não há 
nenhuma garantia expressa ou subentendida com respeito à exatidão destes dados nem aos resultados 
obtidos da sua utilização. O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por qualquer ferimento 
causado pelo material ao comprador ou terceiros devido ao não seguimento dos procedimentos de 
segurança estipulados nas fichas de dados. Adicionalmente, o fornecedor não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer ferimento causado ao comprador ou terceiros devido ao uso incorreto do 
material, mesmo que tenham sido seguidos procedimentos de segurança razoáveis. Além disso, o 
comprador assume o risco decorrente do uso do material.

Revision: Sec/Para Changed Change Made: Date



NE-19LB - LAR- Revised 02/04/2008/Page 5 UNCONTROLLED WHEN PRINTED

2 N/A N/A 06/06/02

3 All Reformat/Review 02/04/08
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BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS

Region
Brazil

1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Paravan-25XLB  
Numero de Item: 814084
Uso do Produto: Dispersante de parafina
Família química: Mistura

Fornecedor:
BJ Services Do Brasil Ltda.
Av. Luiz Carlos Prestes n˚ 290 - 3˚ andar - Salas 303-304
Condomínio Barra Trade III - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - 22775-055 Brasil
Tel: 55-21-2136-9230

NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:  (281)351-8131

2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingrediente N° CAS %
Alfa pineno 007785-70-8 60-100
Álcool oleoso oxialquilado 009002-92-0 5-10

3  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Inflamável. Nocivo por inalação, em contato com a pele e por ingestão. Irritante para os olhos e pele. 
Pode causar sensibilização por contato com a pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar 
efeitos adversos a longo prazo ao ambiente aquático. Nocivo: pode causar danos aos pulmões por 
ingestão.

ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO:  Inalação. Contato com a pele. Contato com os olhos.

EFEITOS AGUDOS:
INALAÇÃO:
Nocivo por inalação. Pode causar irritação do trato respiratório. A exposição a altas concentrações pode causar 
efeitos no sistema nervoso central, que podem incluir desmaios, dores de cabeça e falta de coordenação.
INGESTÃO:
Nocivo por ingestão. A ingestão pode causar irritação da boca, garganta e esôfago. Pode causar náuseas e vômitos. 
Pode causar efeitos sobre o sistema nervoso central. As quantidades aspiradas pelo pulmão em um minuto durante 
a ingestão ou vômito, podem causar lesões pulmonares severas.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Pode causar irritação dos olhos. O contato prolongado pode causar irritação severa.
CONTACTO COM A PELE:
Pode causar irritação da pele. Pode ser absorvido pela pele e contribuir com os sintomas listados no caso de 
ingestão.

4  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
INALAÇÃO:
Se inalado, remover para um lugar com ar fresco. Se não houver respiração, praticar a respiração artificial, de 
preferência o boca-a-boca. Se a respiração for difícil, administrar oxigênio. Somente o pessoal treinado deverá 
administrar oxigênio. Procurar atenção médica.
INGESTÃO:
Enxaguar a boca com água várias vezes. Oferecer à vítima água em abundância. NÃO provocar o vômito. Procurar 
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atenção médica! Se houver vômitos, manter a cabeça mais baixa do que os quadris para evitar a aspiração.
CONTACTO COM OS OLHOS:
Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos e 
procure atenção médica.
CONTACTO COM A PELE:
Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Tirar a 
roupa contaminada e lavar antes de usá-la novamente. Se a irritação persistir, procurar atenção médica.

5  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
PERIGOS ESPECÍFICOS:
Inflamável. Pode formar mistura vapor-ar inflamável. Os vapores são mais pesados do que o ar e podem fluir através 
das superfícies até alcançar fontes de ignição distantes e provocar o retrocesso da chama.
MEIOS DE EXTINÇÃO:
Névoa de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico.
MÉTODOS ESPECIAIS:
Ao combater fogos químicos, os bombeiros deverão usar aparelhos autônomos de respiração e a roupa de proteção 
completa. Refrescar os containers expostos com água pulverizada.
PRODUTOS COM PERIGO DE COMBUSTÃO:
Óxidos de carbono.

6  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Usar o equipamento de proteção especificado. Remover fontes de ignição. Pequenos derramamentos - Cobrir o 
líquido derramado com material absorvente. Acondicionar o material absorvido em um container para a sua 
adequada disposição. Grandes derramamentos - Cercar para a sua contenção. Evitar que penetre nos esgotos ou 
encanamentos de água. Recolocar o produto em containers ou vasos adequados para a sua reutilização, se 
possível, ou sua disposição. Utilizar somente equipamento para transferência à prova de explosões.

7  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO:
Usar o equipamento de proteção especificado. Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Utilizar somente 
ferramentas e equipamentos à prova de faíscas e explosões.
ARMAZENAMENTO:
Manter o container bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter longe do calor. Manter longe de fontes de 
ignição. Manter longe de materiais incompatíveis.

8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONTROLES ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA:
Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Deverá haver uma ventilação adequada para manter as concentrações 
abaixo dos limites de exposição aceitáveis
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL:
Quando os controles de engenharia não ofereçam uma proteção adequada contra a exposição à inalação, deverá 
ser utilizada a proteção respiratória apropriada (Respirador com cartucho). Óculos de proteção resistentes a 
produtos químicos. Luvas de nitrila ou luvas de Viton. Macacão.

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:  Não disponível.

9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ESTADO FÍSICO: Líquido
COR: Transparente, amarelo pálido
ODOR: Pinheiro
PONTO DE EBULIÇÃO: Não disponível
PONTO DE FULGOR (MÉTODO): 37-40°C (TOC)
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (%v/v): Não disponível
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não disponível
PRESSÃO DE VAPOR: Não disponível
DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1): Não disponível
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TAXA DE EVAPORAÇÃO (nBuAc=1) : Não disponível
DENSIDADE RELATIVA (água=1): 0.86
PONTO DE CONGELAMENTO: Não disponível
pH: Não disponível
HIDROSSOLUBILIDADE: Dispersivo
VISCOSIDADE: Não disponível
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água): Não disponível

10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE:
Estável sob condições normais de utilização.
INCOMPATIBILIDADE/CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:
Oxidantes fortes.
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA PERIGOSOS:
Óxidos de carbono.
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA:
Não ocorre.

11  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
EFEITOS CRÔNICOS:
Dermatite.

SENSIBILIZAÇÃO:
Em alguns indivíduos, pode causar uma resposta alérgica da pele.
CARCINOGENICIDADE:
Nenhum dos componentes deste produto encontra-se classificado como carcinogênico pela IARC, NTP ou OSHA. 
(IARC - Agência Internacional para Pesquisa de Câncer) (NTP - Programa Nacional de Toxicologia) (OSHA - 
Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (EUA))
MUTAGENICIDADE:
Não conhecido.
TOXICIDADE REPRODUTIVA:
Não conhecido.

12  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não disponível.

13  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO:
A disposição deverá ser realizada de acordo as regulamentações nacionais e locais. Consultar as respectivas 
autoridades locais para obter instruções e/ou aprovações antes da disposição.

14  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE
Nome de expedição: ALFA PINENO
N° ONU: UN 2368
Classe: 3
Etiqueta(s): 3
Grupo de embalagem: III

AÉREO (ICAO/IATA)
Nome de expedição: alpha-PINENE
N° ONU: UN 2368
Classe: 3
Risco subsidiário:
Etiqueta(s): 3
Grupo de embalagem: III
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MARÍTIMO (IMDG/IMO)
Nome de expedição: alpha-PINENE
N° ONU: UN 2368
Classe: 3
Risco subsidiário:
Etiqueta(s): 3
Grupo de embalagem: III
EmS: F-E, S-E  

15  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PERIGO (NFPA 704):

Saúde 14 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Inflamabilidade

Instabilidade

Riscos Específicos

22

0 1 0

16  OUTRAS INFORMAÇÕES
DATA DA EMISSÃO: 05/12/2007
PREPARADO POR: Chemical Technology Centre
A informação contida neste documento baseia-se em dados considerados exatos. No entanto, não há 
nenhuma garantia expressa ou subentendida com respeito à exatidão destes dados nem aos resultados 
obtidos da sua utilização. O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por qualquer ferimento 
causado pelo material ao comprador ou terceiros devido ao não seguimento dos procedimentos de 
segurança estipulados nas fichas de dados. Adicionalmente, o fornecedor não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer ferimento causado ao comprador ou terceiros devido ao uso incorreto do 
material, mesmo que tenham sido seguidos procedimentos de segurança razoáveis. Além disso, o 
comprador assume o risco decorrente do uso do material.

Revision: 1 Status: Approved & Released MSDS

Revision History:

Revision: Sec/Para Changed Change Made: Date

1 N/A Initial Issue of Document 05/12/07
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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
1.1- NOME/MARCA COMERCIAL  POLAN REP 15 EMO 
1.2- CÓDIGO PETROBRAS  

1.3- RESPONSÁVEL TÉCNICO ROBERTA SOUZA 

1.4- NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA (21) 3978-5400 /(21) 2654-8488 

1.5- NÚMEROS DOS TELEFONES COMUM OU CELULAR O mesmo 

1.6- No. FAX O mesmo 

1.7- INTERNET www.poland.com.br 

1.8- E-mail poland@poland.com.br 

1.9- PÁGINA DO FABRICANTE  

1.10- ENDEREÇO 
Escritório: 

Av. Maracanã, 610 - Maracanã – 
Rio de Janeiro – RJ 

1.11- CEP 20511-001 

1.12- REGISTROS  

1.13- PROQUÍMICA 0800-118270 

1.14- PETROBRÁS  

1.15- ÓRGÃO DE CLASSE  

1.16- SUATRANS 0800-70722 

1.16- FONTES DE CONSULTA 

1.16.1- NORMA TÉCNICA 1.16.2- ENTIDADES 
N – 2530 
CRITÉRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO PETROBRÁS 

NBR 14725:2001 – Ficha de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos ABNT 

  

  

  
 

2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
2.1- PRODUTO QUÍMICO ( ) SUBSTÂNCIA (X) PREPARADO 

2.2- NOME QUÍMICO Mistura de polímeros e glicóis. 

2.3- SINONÍMIA  

2.4- FAMÍLIA OU FUNÇÃO QUÍMICA Inibidor de incrustação 

2.5- FÓRMULA QUÍMICA  

2.5.1- COMPONENTE 2.5.2- CONCENTRAÇÃO (%) 2.5.3- NORMA TÉCNICA  
(MÉTODO DE ANÁLISE) 
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3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

3.1- PERIGOS MAIS IMPORTANTES Produto irritante 

3.2- EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA 

3.2.1- SISTEMA RESPIRATÓRIO Irritante 

3.2.2- OLHOS Irritante 

3.2.3- PELE E MUCOSAS Irritante 

3.2.4- SISTEMA DIGESTIVO Não determinado 

3.2.6- PERIGOS CRÔNICOS Não determinado 

3.3- EFEITOS AMBIENTAIS 

3.3.1- AR Não determinado 

3.3.2- ÁGUA Contamina cursos de água somente em 
grandes quantidades 

3.3.3- SOLO Contamina o solo somente em grandes 
quantidades, não bioacumula 

3.3.4- ANÁLISE DO CICLO DE VIDA  

3.4- VISÃO GERAL DE EMERGÊNCIAS 

Isolamento da área e pessoas não treinadas. 
Vedar vazamento. Evitar contaminação de 
reservatórios e cursos d´água. Se houver 
contato com produtos com pessoas, remover 
imediatamente roupas e sapatos. 

3.5- INFORMAÇÕES ADICIONAIS Não reutilizar as embalagens 
 

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
4.1- INALAÇÃO Levar a pessoa para local arejado, se houver 

inalação prolongada. 

4.2- CONTATO COM A PELE E MUCOSAS 

Retirar as vestes e sapatos contaminados. 
Lavar a pele com água e sabão em abundância 
por pelo menos 15 minutos. Procurar 
assistência médica. 

4.3- CONTATO COM OS OLHOS 
Lavar os olhos com água comum em 
abundância, por no mínimo 15 minutos. 
Procurar assistência médica. 

4.4- INGESTÃO Dar bastante água procurar assistência médica. 
4.5- PROTEÇÃO AO PRESTADOR DE SOCORROS E 

INFORMAÇÕES AO MÉDICO Tratar sintomatologia. Não há antídotos. 

 
5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

5.1- PROPRIEDADES CRÍTICAS 5.2-  ESPECIFICAÇÃO 5.3- NORMA TÉCNICA  
(MÉTODO DE ANÁLISE) 

5.1.1- PONTO DE FULGOR (oC) > 110°C ME – 012 – Poland 

5.1.2- PONTO DE COMBUSTÃO(oC) Não determinado  

5.1.3- PONTO DE AUTO IGNIÇÃO(oC) Não determinado  
5.1.4- LIMITE INFERIOR DE 

INFLAMABILIDADE - LII (%) Não determinado  



 

FISPQ 
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

 

NOME/MARCA COMERCIAL: REVISÃO: 01
POLAN REP 15 EMO DATA: 1/4/2008
E-mail: atendimentoaocliente@poland.com.br 3 / 7
 

5.1.5- LIMITE INFERIOR DE 
EXPLOSIVIDADE - LIE (%)  Não determinado  

5.1.6- LIMITE SUPERIOR DE 
INFLAMABILIDADE - LSI (%) Não determinado  

5.1.7- LIMITE SUPERIOR DE 
EXPLOSIVIDADE – LSE (%) Não determinado  

5.4- CLASSIFICAÇÃO DE 
INFLAMABILIDADE Não Inflamável 

5.5- EXTINTORES RECOMENDADOS Não aplicável 

5.6- RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS 

Em caso de incêndio não usar jatos de água, para não 
espalhar o produto para outros locais, evitando assim a 
propagação do fogo. A queima do produto produz vapores 
irritantes. Usar máscaras contra gases durante o combate. 
Se não houver derramamento e/ou fogo, usar jato ou neblina 
de água para resfriar as embalagens e proteger o produto. 

5.7- EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA 
PROTEÇÃO DE BOMBEIROS 

Utilizar roupas, luvas e botas especiais para combate a 
incêndio e conjunto autônomo para proteção respiratória. 

 

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

6.1- INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA 
PRECAUÇÕES PESSOAIS 

Remover todas as possíveis fontes de ignição como chama, 
calor, faísca e eletricidade. Isolar a área atingida. Adotar 
proteção individual conforme item 8. 

6.2- PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE 
Evitar que o produto alcance ralo ou sistema de drenagem, 
reservatório e cursos d’água. Se possível, estancar o 
vazamento utilizando método do item 6.3. 

6.3- MÉTODOS DE LIMPEZA 
Usar areia, serragem ou outro material inerte e absorvente 
para remoção mecânica. Após remoção do material, lavar o 
local com  água em abundância. 

6.4- MÉTODO DE NEUTRALIZAÇÃO  

6.5- TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO FINAL De acordo com item 13. 

6.6- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Embalagens não danificadas: o produto pode ser utilizado 
Embalagens danificadas: produto e embalagem devem ser 
descartados. 

  

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
7.1- MANUSEIO 

7.1.1- PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
DO TRABALHADOR 

Durante manuseio, utilizar equipamentos de proteção 
especificados no item 8. 

7.1.2- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E 
EXPLOSÃO 

Evitar manuseio próximo a faíscas e locais de possíveis 
descargas elétricas 

7.1.3- PRECAUÇÕES PARA 
MANUSEIO SEGURO 

Manusear em áreas de ventilação adequada, e que não 
permitam sua infiltração ao solo. Não transportar embalagem 
de modo que ocorra atrito. Evitar choques da embalagem com 
outras superfícies. 

7.2- ARMAZENAMENTO 

7.2.1- TEMPERATURA (oC) Ambiente. 

7.2.2- PRESSÃO kPa (Kgf/cm2) Ambiente 

7.2.3- CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO 

Estocar em área específica, à sombra, longe de fontes de 
calor e/ou fogo, com ventilação natural e protegido do sol e da 
chuva. Manter embalagens bem fechadas. 
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7.2.4- MATERIAIS SEGUROS PARA 
EMBALAGENS 

Bombonas de polietileno de alta densidade com capacidade 
de 240 kg. 

7.2.5- IDENTIFICAÇÃO Rótulos padronizados da Poland Química Ltda. 

7.2.6- EMPILHAMENTO Máximo de 02 (duas) bombonas 

7.2.7- VALIDADE 1 ano, desde que obedecidas as condições de 
armazenamento 

7.2.8-  MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Não determinado 

7.2.9- RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS  
 

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
8.1- MEDIDAS DE CONTROLE DE 

ENGENHARIA 
Exaustão e ventilação local recomendadas. No transporte e 
estocagem, manter as embalagens bem fechadas. 

8.2- PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS 
8.2.1- LIMITE DE EXPOSIÇÃO 

OCUPACIONAL Não determinado 

8.2.2- INDICADORES BIOLÓGICOS Não determinado 

8.2.3- OUTROS LIMITES E VALORES Não a determinado 

8.3- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.3.1- RESPIRATÓRIA Máscara de proteção facial inteira com cartucho para vapores 
orgânicos e adaptador com filtro contra poeiras 

8.3.2- OLHOS Óculos de segurança 

8.3.3- PELE E MUCOSAS Luvas, avental e macacão 

8.3.4- OUTRAS Calçado fechado impermeável 
 

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
9.1- PROPRIEDADES  9.2- ESPECIFICAÇÃO 9.3- NORMA TÉCNICA  

(MÉTODO DE ANÁLISE) 
9.1.1- ESTADO FÍSICO Líquido, a 25 °C Visual 

9.1.2- APARÊNCIA Transparente a 
translúcido Visual 

9.1.3- ODOR: Característico  

9.1.4- COR: Amarelo Claro Visual 

9.1.5- MASSA MOLECULAR: Não determinado  

9.1.6- PONTO DE COMBUSTÃO (oC) Não determinado  

9.1.7- PONTO DE AUTO IGNIÇÃO (oC) Não determinado  

9.1.8- PONTO DE FULGOR (oC) > 110 oC Me – 012 – Poland 
9.1.9- LIMITE INFERIOR DE 

INFLAMABILIDADE - LII (%) Não determinado  

9.1.10- LIMITE INFERIOR DE 
EXPLOSIVIDADE - LIE (%)  Não determinado  

9.1.11- LIMITE SUPERIOR DE 
INFLAMABILIDADE - LSI (%) Não aplicável  

9.1.12- LIMITE SUPERIOR DE 
EXPLOSIVIDADE – LSE (%) Não aplicável  
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9.1.13- PONTO DE EBULIÇÃO (oC) a 101,325 
kPa (760 mm Hg) Não determinado  

9.1.14- PONTO DE FUSÃO (oC) a 101,325 kPa 
(760 mm Hg) Não aplicável  

9.1.15- PRESSÃO DE VAPOR kPa (mm de 
Hg) a 20 oC Não determinado  

9.1.16- DENSIDADE DE VAPOR (ar=1) Não determinado  

9.1.17- DENSIDADE (água = 1) 1,15 a 1,20 Me – 001 – Poland 
9.1.18- VISCOSIDADE DINÂMICA em Pas 

(cP) a 20 oC 47   

9.1.19- VOLÁTEIS (% volume) Não determinado  
9.1.20- TAXA DE EVAPORAÇÃO (éter etílico = 

1) Não determinado  

9.1.21- pH  ( 20 oC) 3,0 a 5,0 Me –- 002 - Poland 

9.1.22- SOLUBILIDADE EM ÁGUA (g/100g) Completamente solúvel Visual 
9.1.23- SOLUBILIDADE EM SOLVENTE 

ORGÂNICO Não determinado Visual 

9.1.24- PONTO DE ANILINA (oC) Não determinado  
 

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
10.1- ESTABILIDADE Estável, sob condições apresentadas no 

item 7 
10.2- CONDIÇÕES DETERMINANTES DE INSTABILIDADE Estável 

10.3- TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO (oC) Não determinado 

10.4- PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA Não determinado 

10.5- REAÇÃO DESCONTROLADA Não há 
10.6- CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À REAÇÃO 

DESCONTROLADA 
Evitar substâncias alcalinas e calor 

excessivo 
10.7- MATERIAIS INCOMPATÍVEIS Substâncias alcalinas 

 
11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1- CLASSIFICAÇÃO 

11.1.1. ASFIXIANTE SIMPLES Não asfixiante 

11.1.2. ASFIXIANTE QUÍMICO Não asfixiante 

11.1.3. IRRITANTE Irritante 

11.1.4. CORROSIVO Corrosivo 
11.1.5. SUBSTÂNCIA QUE ALTERA O 

COMPORTAMENTO 
Não contém substância que altera o 

comportamento 
11.2- LIMITE DE ODOR   Não determinado 

11.3- LIMITES DE TOLERÂNCIA (LT)   Não determinado 

11.3.1- COMPONENTE 11.3.2- LT- BRASIL 11.3.3- LT- ACGIH 

 
11.3.2.1- LT-

MP ou 
11.3.2.2- LT-

11.3.2.3- VM 
11.3.3.1- TLV-

TWA 
 ou   11.3.3.2- 

11.3.3.3- TLV-
STEL 
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TETO TLV-C 

     

11.4- LIMITE DE TOLERÂNCIA BIOLÓGICO 

11.5- CONCENTRAÇÕES E DOSES LETAIS 

11.5.1. INGESTÃO DL50 e/ou  DL0 (mg/kg) 
Polímero: DL50 >10.000 mg/kg – rato (oral) 
Glicol: DL50 > 5.840 mg/kg – rato (oral)  
        DL50 > 9.530 mg/kg – coelho  (dermal) 

11.5.2. INALAÇÃO CL50 e/ou CL0 (ppm) Não determinado 

11.5.3. PELE DL50 e/ou  DL0 (mg/kg). Não determinado 
11.5.4. IDLH (Immediately Dangerous to Life or 

Health) (ppm) Não determinado 

 
12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

12.1- MOBILIDADE  

12.2- PERSISTÊNCIA / DEGRADABILIDADE  

12.3- BIOACUMULAÇÃO  

12.4- IMPACTO AMBIENTAL Nocivo a organismos aquáticos, podendo causar efeitos 
adversos a longo prazo ao ambiente marinho. 

12.5- ECOTOXICIDADE Nocivo a organismos aquáticos 
 

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
13.1- TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO FINAL DO 

PRODUTO E DE SEUS RESTOS 
Incineração ou aterro sanitário, sob autorização do órgão 
competente 

13.2- TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO FINAL DA 
EMBALAGEM 

Não utilizar para fins alimentícios. Envio para reciclagem 
somente para empresas licenciadas por órgão ambiental 
local. Caso não seja possível a reciclagem, descarte em 
aterro industrial. 

 
14 – INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

14.1- RÓTULO DE RISCO Produto corrosivo 

14.2- CLASSIFICAÇÃO DA ONU:  

14.2.1- NÚMERO DA ONU 1760 

14.2.2- NÚMERO DE RISCO 80 

14.2.3- CLASSE E SUBCLASSE DO RISCO 8 

14.2.4- GRUPO DO RISCO  

14.2.5- RISCO SUBSIDIÁRIO  

14.2.6- IMO 8 

14.2.7- PACKING GROUP III 

14.2.6- RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS  
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15- REGULAMENTAÇÕES 

15.1. SÍMBOLO DE ALERTA DA NFPA 704 
 

 
 

 
16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

16.1- NECESSIDADES ESPECIAIS DE 
TREINAMENTO Boas Práticas de Manuseio de Produtos Químicos 

16.2- USO RECOMENDADO E POSSÍVEIS 
RESTRIÇÕES AO PRODUTO QUÍMICO 

Somente para uso industrial, sob supervisão de 
profissionais da área química 

16.3- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS The Merck Index 
Handbook of Chemistry and Physics, 80th ed. 

 



CÓDIGO DO PRODUTO: DB20 
PRODUTO: RoCide DB20 

 
FOLHA DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE PRODUTO (FISP) 

PÁGINA 1/4

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO 
EMPRESA: AVISTA TECHNOLOGIES 
          133 North Pacific Street - San Marcos  CA  92069  USA  (760) 744-0536 
NOME DO PRODUTO:   RoCide DB20 
CÓDIGO DO PRODUTO: DB20  DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/01/00 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES 
% EM PESO A NÃO SER QUE INDICADO EM CONTRÁRIO 
INGREDIENTE % NÚMERO CAS 
2,2 Dibromo-3-nitrilopropionamida (Ingrediente ativo) 20 010222-01-2 
Mistura tetraetilenoglicol ou polietilenoglicol  000112-60-7 
Água 007732-18-5 
Brometo de sódio 

(Ingredientes 
inertes) 

80 007647-15-6 
Monobromo-3- nitrilopropionamida 1 001113-55-9 
Dibromomonoacetonitrila 1 003252-43-5 
2,2 Dibromomalonamida <1 073003-80-2 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
INFORMAÇÕES GERAIS DE EMERGÊNCIA 
Líquido límpido amarelado. Odor anti-séptico. Causa queimaduras severas nos olhos. Causa 
irritação na pele. Altamente tóxico para peixes e/ou outros organismos aquáticos. Evite 
temperaturas acima de 70o C. 
EFEITOS POTENCIAIS PARA A SAÚDE 
OLHOS: Pode causar dor. Pode causar lesão severa da córnea, podendo resultar em deficiência 
permanente da visão, inclusive cegueira. 
PELE: A exposição prolongada ou repetida pode causar irritação na pele, inclusive queimadura. 
Pode causar resposta mais severa, caso haja escoriações (arranhadura ou corte). Uma exposição 
única e prolongada tem pouca probabilidade de resultar em absorção pela pele em quantidades 
capazes de causar lesão. Uma formulação similar com menos ingrediente ativo causou reações 
alérgicas quando testada em porcos-da-Índia, mas não produziu sensibilização em voluntários 
humanos. 
INGESTÃO:  A toxicidade de uma dose oral única é baixa. Há pouca probabilidade de lesões 
relacionadas às quantidades ingeridas durante o manuseio industrial; entretanto, a ingestão de 
quantidades maiores pode causar lesões e até morte. 
INALAÇÃO:  Traços de vapores de brometo de cianogênio e dibromoacetonitrila podem estar 
presentes em recipientes não ventilados e podem ser irritantes. Névoas podem causar irritação 
do sistema respiratório superior. 
EFEITOS SISTÊMICOS:  A exposição excessiva pode aumentar os níveis de bromo no sangue e 
tecidos. Observações em animais incluem efeitos no rim seguindo ingestão repetida, mas 
nenhuma evidência de toxicidade sistêmica seguindo repetidas exposições dermais a doses 
elevadas (dados sobre o ingrediente ativo). 
INFORMAÇÕES SOBRE CÂNCER: Nenhuma informação relevante foi encontrada. 
TERATOLOGIA (DEFEITOS CONGÊNITOS): Nenhuma informação relevante foi encontrada. 
EFEITOS REPRODUTIVOS: Nenhuma informação relevante foi encontrada. 
 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
OLHOS:  Lavagem imediata e contínua em água corrente por no mínimo 15 minutos. A vítima deve 
ter atendimento médico rapidamente.  
PELE: Lave em água corrente ou chuveiro. 
INGESTÃO: Induza o vômito imediatamente. Consulte orientação médica. Não administre nada por 
via oral a uma pessoa inconsciente. Leve uma cópia do rótulo do produto e da FISP para o médico,  
juntamente com a vítima. 
INALAÇÃO: Remova a vítima para local arejado se ocorrerem efeitos.  Consulte um médico 
imediatamente. 
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SINTOMAS AGRAVADOS POR EXPOSIÇÃO AO PRODUTO:  Dermatite preexistente e outras doenças 
de pele, bem como doenças do aparelho respiratório podem ser agravadas pela exposição à este 
produto. 
NOTA PARA O MÉDICO 
Se houver queimadura, tratar como qualquer queimadura térmica, depois da descontaminação. 
Não há antídoto específico. Tratamento de apoio. Trate os sintomas e elimine a exposição da vítima 
ao produto. 
 
5. DADOS SOBRE RISCO DE FOGO E EXPLOSÃO 
PONTO DE FULGOR:  Não aplicável  MÉTODO UTILIZADO:   Não aplicável 
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:  Não aplicável 
PRODUTOS PERIGOSOS DE COMBUSTÃO:  Em situação de fogo, alguns componentes podem 
decompor-se. A fumaça pode conter compostos tóxicos e/ou irritantes não identificados.  
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE FLAMABILIDADE:  Não aplicável 
MEIOS DE EXTINÇÃO : O material não queima. Se exposto a outra fonte fogo, use o agente 
específico para essa fonte. 
INSTRUÇÕES PARA COMBATER O FOGO : O material não queima. Combata o fogo do outro 
material que está queimando. 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA BOMBEIROS : Use aparelho de respiração autônomo, com 
pressão positiva. Porte equipamentos completos de proteção (capacete, calças, botas, luvas e 
casaco). 
 
6. MEDIDAS PARA VAZAMENTOS ACIDENTAIS 
VER SEÇÃO 15 PARA INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
PROTEÇÃO DAS PESSOAS:  Utilize equipamento de segurança apropriado. Para informações 
adicionais, vide seção 8 desta FISP. 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:  Contenha o líquido para prevenir contaminação do solo, água 
de superfície e outros cursos d’água. 
LIMPEZA:  Use absorventes como vermiculita, terra ou areia. Colete o material em recipientes 
apropriados, identificados e abertos. Remova os mesmos para área ventilada. Neutralize com 
solução de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, sabão alcalino (10% cáustico) e água. 
 
7. MANUSEIO E ESTOCAGEM 
MANUSEIO:  Evite o contato com vapores é névoas presentes nos espaços livres de recipientes e 
containers. Consulte o item 8 desta FISP. 
ESTOCAGEM:  Armazene em temperaturas inferiores a 35oC. Armazene o produto nas 
embalagens originais. Mantenha os recipientes juntos quando os mesmos não estiverem em uso. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 
CONTROLES DE ENGENHARIA: Forneça sistema de exaustão local e/ou ventilação geral para 
controlar os níveis de contaminantes no ar abaixo dos limites de exposição ocupacionais. 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

PROTEÇÃO DA PELE: Utilize vestimenta de proteção impermeável para este material, 
quando ocorrerem contatos prolongados ou freqüentes. A seleção de itens específicos 
como luvas, botas, avental ou macacão dependerá da operação realizada.  Se suas mãos 
estiverem cortadas ou arranhadas, utilize luvas impermeáveis, mesmo para exposição 
rápidas. 
PROTEÇÃO DOS OLHOS E DO ROSTO: Utilize óculos panorâmico. A área de trabalho deve 
possuir lava-olhos. 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:  A concentração no ambiente deve ser mantida abaixo dos 
limites de exposição ocupacional. Utilize respirador autônomo com suprimento de ar com 
pressão positiva, aprovado, quando for necessária proteção respiratória em exposições 
específicas. Utilize um respirador purificador de ar, aprovado, se for constatada irritação 
respiratória. 
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LIMITES DE EXPOSIÇÃO:  Dibromonitrilopropionamida - IHG 2mg/m3 (teto)   Tetraetileniglicóis – 
AIHA WEEL 10mg/m3 para polietilenoglicóis. Brometo de sódio – IHG 10mg/m3. 
Dibromoacetonitrila – IHG 0,1ppm (teto), pele (potencial de absorção dérmica do material). 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
APARÊNCIA / ESTADO FÍSICO:  Líquido com coloração incolor a âmbar. 
ODOR:  Leve odor anti-séptico. 
PRESSÃO DE VAPOR(mmHg @ 20oC): 4 x 10-5 mmHg  
DENSIDADE DO VAPOR (AR=1):  <1 (água) 
PONTO EBULIÇÃO (oC):  Decompõe-se em temperaturas > 70oC 
SOLUBILIDADE / MISCIBILIDADE EM ÁGUA:  Apreciável. 
DENSIDADE : 1,2 ~ 1,3  @ 23oC 
 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE QUÍMICA 
ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável se armazenado nas condições recomendadas. Ver item 7 desta 
FISP. 
CONDIÇÕES A EVITAR:Evite contato com produtos químicos incompatíveis e temperaturas >70oC 
INCOMPATIBILIDADE COM OUTROS MATERIAIS:  Evitar contato com bases fortes. 
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS:   A decomposição térmica este produto pode liberar 
vapores irritantes e gases tóxicos (brometo de cianogênio, dibromoacetonitrila e monóxido de 
carbono). 
REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO EXPONTÂNEA: Não ocorrem. 
 
11.  INFORMAÇÕES SOBRE TOXICOLOGIA 
PELE:  A dose letal (DL50) para absorção pela pele em coelhos é > 2000mg/kg. 
INGESTÃO:  A dose letal (DL50) oral para ratos é 510mg/kg. 
INALAÇÃO: CL50 (aerossol) para ratos machos é 1,40mg/L por 4 horas e em ratos fêmeas é 1,25 
mg/L por 4 horas. 
MUTAGENICIDADE:  Para o ingrediente ativo, em testes de mutagenicidade in-vitro foram 
negativos. Para o componente majoritário, estudos de testes de mutagenicidade in-vitro foram 
negativos. Os resultados de testes de mutagenicidade em animais tem sido negativos. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
MOVIMENTO & PARTIÇÃO:  Baseado principalmente ou completamente em informações sobre o 
ingrediente ativo, o potencial para bioconcentração é baixo (BCF < 100 ou log POW < 3). O 
potencial para mobilidade em “sujeira orgânica” é muito alto (0<KOC<50). O movimento do 
ingrediente ativo em sujeiras é reduzido pela rápida degradação (ocorrerá de minutos a horas). 
DEGRADAÇÃO & PERMANÊNCIA:  Baseado em informações para este produto, a biodegradação 
atingida no teste em água do mar (teste OECD no. 306) após 28 dias é 17%. Baseado em 
informações para o ingrediente ativo e baseado no teste restritivo, este material não pode ser 
considerado biodegradável em condições ambientais. Biodegradabilidade atingida no teste de 
evolução de CO2(OECD no.301B) após 28 dias é 71%. A degradação é esperada em condições 
ambientais de esgoto em minutos a horas. baseado em informações para tetraetilenoglicol, 
biodegradação em condições aeróbicas estáticas de laboratório é alta(DBO 20 ou DBO 28/DTO > 
40%). 
ECOTOXICIDADE:  Baseado em informações para o ingrediente ativo, o material é altamente 
tóxico para organismos aquáticos em uma base aguda (CL50/CE50 entre 0,1 e 1,0 mg/L para as 
espécies mais sensíveis). Baseado em informações para tetraetilenoglicol, o produto é 
praticamente não tóxico para peixes em base aguda (CL50 > 100mg/L).  Baseado em 
informações para este produto, CE50 para inibição de crescimento em Skelectonema Constatum é 
0,53mg/L. CL50 aguda para Acartia Tonsa é 1,78mg/L. 
 
13. INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE 
VER TAMBÉM A SEÇÃO 15 
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Não jogue o produto em esgotos, bueiros ou qualquer outro local de acúmulo de água (lagos, 
represas, rios, etc). Qualquer prática de descarte deve estar de acordo com a legislação vigente, 
local, estadual e federal. 
 
14. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Não disponível. 
 
15. INFORMAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO 
Este produto contém a seguinte substância sujeita aos requisitos do relatório da seção 313 do 
Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) title III e 40CFR part 372.  Nome 
químico : dibromonitrilopropionamida   CAS:  010222-01-2   Concentração:  20% 
Este produto foi revisado de acordo com as “Categorias de Risco da EPA – Environmental 
Protection Agency” dentro das seções 311 e 312 do SARA title III de 1986 e considerado, dentro 
das definições aplicáveis, como sendo: um risco imediato à saúde e um risco retardado à saúde. 
 
16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
NFPA (National Fire Protection Association) 
Saúde = 3  Flamabilidade = 1  Reatividade = 1 
 
As informações aqui contidas são meramente orientadoras e são dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, 
expressa ou implícita Não assumimos nenhuma obrigação ou responsabilidade resultante da utilização das informações 
acima.  Nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada. As informações descritas neste folheto são corretas no melhor 
do conhecimento da ACQUALEASE, seus subcontratados e fornecedores.  As instruções operacionais e/ou diretrizes 
descritas estão sujeitas a revisões, assim como determinado pela experiência na aplicação dos produtos.   As informações 
apresentadas neste manual são dadas com propósito informativo somente.   A ACQUALEASE não é responsável pelo mal 
uso destas informações.No evento de uma falha do produto,  a responsabilidade da ACQUALEASE limita-se ao custo do 
produto fornecido. A ACQUALEASE não aceita qualquer outro tipo de responsabilidade por danos, direta ou 
indiretamente, em conseqüência da utilização do produto.   Este documento contém informações proprietárias e / ou 
confidenciais da ACQUALEASE e as informações nele contidas não devem ser reproduzidas, distribuídas, utilizadas ou 
reveladas, total ou parcialmente, exceto por autorização expressa da ACQUALEASE. Caso haja necessidade de 
informações adicionais, consulte-nos !!!  (11) 56413887       vendas@acqualease.com.br www.acqualease.com.br 
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1.  Identificação do produto e da empresa  
 

Nome comercial: nº Material:000000000000195061
SCALETREAT 2854  

 
Código Interno de Produto : 000000153428 
 
Identificação da sociedade/empresa 

CLARIANT S/A  
Av.d.Nacoes Unidas, 18001-Sto.Amaro  
04795-900 Sao Paulo - SP  
Número de telefone : +55 11 5683 7233  

 
Informação da substância/preparação 

Division Functional Chemicals  
  

Telefone de emergência: +55 11 47 47 47 41  
 
 
2.  Composição e Informações sobre os Ingredientes  
 

Caracterização química:  
Copolímero de ácido poliacrilico e poliacrilato de sódio e derivado de ácido fosfônico   

 
 
 
3.  Identificação dos Perigos  
 

Provoca queimaduras. 
 
 
4. Medidas de  Primeiros Socorros  
 

Recomendações em geral: 
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. 

 

Em caso de inalação: 
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o médico se aparecer ou persistirem 
sintomas irritativos. 

 

Em caso de contato com a pele: 
Lavar imediatamente a pele contaminada com água em abundância e consultar um médico. 

 

Em caso de contato com os olhos:  
Lave imediatamente os olhos com água corrente (aprox. 15 minutos) ou use o lava olhos de 
emergência. Consulte sempre em seguida o médico.  

 

Em caso de ingestão:  
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar 
embalagem ou etiqueta.  

 

Recomendações para o médico:  
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Tratamento:  
Tratar sintomaticamente. 

 
 
5.  Medidas de combate a incêndio  
 

Meios de extinção adequados:  
Espuma  
Pó de extinção de fogo.  
Dióxido de Carbono  
Jato de água em névoa  

 
Equipamentos de proteção especiais no combate a incêndio:  

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.  
 

Informações adicionais:  
Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray. 

 
 
6.  Medidas de controle para derramamento ou vazamento  
 

Medidas de proteção ao meio ambiente:  
Não permitir que produto vazado penetre no solo nem escoe para cursos d'água (rede de 
esgoto, por exemplo)  

 
Procedimento de limpeza/recolhimento:  

Recolher com material ligante de líquido (p. ex. Areia, ligante universal).  
Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.  

 
Recomendações adicionais:  

Não drenar para rede de esgoto 
 
 
7.  Manuseio e Armazenamento  
 

Informações adicionais para condições de armazenagem: 
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.  

  
 
8.  Controle de exposição e proteção individual  
 

Medidas de higiene do trabalho: 
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho. 
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar 
novamente. 
Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. 
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Proteção respiratória:  Proteção respiratória em caso de exaustão insuficiente ou em 
demorada exposição. 
Semi-máscara 
Filtro A (gás e vapores organicos) segundo  norma DIN EN 
141 

  

Proteção das mãos:  Luvas de PVC  
 

Proteção dos olhos:  Oculos de proteção com proteção lateral 
 

Proteção do corpo:  roupa de proteção 
avental de PVC 
Botas de PVC - dependendo da operação, considerar o uso 
de Botas de PVC com biqueira de aço. 

 
 
9.  Propriedades físico-químicas  
 

Estado físico:  líquido 
Cor:  levemente amarelo 
Odor:  característico 

 
Ponto de solidificação : -5 °C 

Método:  ASTM D 2386 
 

Ponto de ebulição : 98 °C 
Método:  OCDE, Guideline 103 

 
Ponto de Fulgor:  > 200 °C 

Método:  ASTM D 93 (copo fechado) 
 

Temperatura de ignição:   
não aplicável 

 
Limite inferior de 
explosividade:  

 
não aplicável 

 
Limite superior de 
explosividade:  

 
não aplicável 

 
Densidade:  1,189 g/cm3 (20 °C) 

Método:  OCDE, Guideline 109 
 

Solubilidade em água:  > 1.000 g/l ( 20 °C ) 
Método:  OCDE, Guideline 105 
soluvel 

 
valor pH:   4,0 (20 °C, 1 g/l) 

Método:  ASTM E 70 
 
 
10. Estabilidade e reatividade  
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Produtos perigosos de decomposição: 
Não ocorre decomposição se usado de forma prescrita. 

 
 
11. Informações toxicológicas 
 

Toxicidade oral aguda:  DL50   > 2.000 mg/kg (Ratazana) 
Método:  OCDE 423 

 
Efeito de irritação dérmica:  corrosivo 

Método:  Estimativa a partir dos componentes 
 

Irritante aos olhos:  corrosivo 
Método:  Estimativa a partir dos componentes 

 
 
12. Informações ecológicas  
 

Biodegradabilidade:  58,4 % (28 d) 
degradável 
Método: OECD 301 D 

 
Toxicidade em peixes:  CL50    661,3 mg/l (96 h, Brachydanio rerio) 

Método: OECD 203 
 

Toxicidade em bactérias:  CE50    2.013 mg/l (3 h, Lodo biológico (industrial)) 
Método: OECD 209 

 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição  
 

Produto:  
Conduzir a uma Unidade de Incineração, observando as normas das autoridade 
locais. 

 
Embalagens não limpas:  

As embalagens contaminadas devem ser consideradas resíduos e como tal deverão 
ser dispostas ou tratadas para reutilização / reciclagem em acordo com as normas 
locais vigentes, em instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens deverão ser processados 
de tal maneira a evitar a contaminação do meio ambiente.  

  
 
14. Informações para transporte  



 
FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos em acordo com a NBR-14725    
SCALETREAT 2854  Página  5
 
 
Código do Produto: 000000153428  Data da Revisão: 21.06.2007 
Versão: 4 -  / BR  Data da impressão: 13.07.2007
 
 
 

MERCO  
 Nome Apropriado para 

Embarque: 
LÍQUIDO CORROSIVO,N.E.  

 Classe: 8 
 Grupo de embalagem: II 
 nº ONU: UN 1760 
 Risco Primário: 8 
 Número de perigo: 80 
 Observação: Transporte permitido 
 Indutor(es) de Risco: Copolímero do Ácido Maleíco  

 
 

IATA  
 Proper shipping name: Corrosive liquid, n.o.s.  
 Class: 8 
 Packing group: II 
 UN/ID number: UN 1760 
 Primary risk: 8 
 Remarks Shipment permitted 
 Hazard inducer(s): Maleic acid, copolymer  

 
 

IMDG  
 Proper shipping name: Corrosive liquid, n.o.s.  
 Class: 8 
 Packing group: II 
 UN no. UN 1760 
 Primary risk: 8 
 Remarks Shipment permitted 
 Hazard inducer(s): Maleic acid, copolymer  
 EmS : F-A      S-B 

 
 
15. Regulamentações  
 

Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº 26 do Ministério do 
Trabalho 
 
Número ONU: 1760 
 
Frases de risco 

Provoca queimaduras. 
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais autorizada para isto, 
observando das normas de Resíduos Especiais. 

 
Frases de segurança 

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar 
um especialista. 
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar aconselhamento médico. 
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar 
embalagem ou etiqueta. 
Apos contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água. 
Consultar médico imediatamente. 
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16.Outras Informações  

 
Observar as normas legais locais e nacionais. 
A classificação do produto para manuseio foi baseada nas Diretrizes da Comunidade 
Européia 67/548 e 45/1999. 

 
 

Os dados são baseados em nosso estágio atual de conhecimento e destinam-se a 
descrever o produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas 
não implicam em quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É de 
responsabilidade do usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de 
aplicação previsto. Não assumimos responsabilidade por qualquer dano causado pela má 
utilização desta informação. Para os demais casos, aplica-se nossa condição geral de 
vendas.  



                                   FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA        
                        DO PRODUTO

___________________________________________________________________________

1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / PREPARAÇÃO E DA COMPANHIA
___________________________________________________________________________

(021) 598-7222Telefone:

Av. Itaóca 2400 - Inhaúma  Rio de JaneiroEndereço:

Castrol Brasil Ltda.Fornecedor:

Fluido Hidráulico Base Aquosa para Controle SubmarinoAplicação:

TRANSAQUA DW                    Código Q544Nome do produto:

___________________________________________________________________________

2: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES
___________________________________________________________________________

Etileno Glicol e aditivos em solução aquosa.Composição:
Ingredientes perigosos:        Símbolo      Frases de Risco      Outras Informações       %
Etanodiol (etileno glicol)      Xn               R 22                      CAS n.107-21-1         <25
___________________________________________________________________________
Todos os ingredientes deste produto estão listados no EINECS (European Inventory of
Existing Chemical Substances) ou no ELINCS (Eurpean List of Notified Chemical
Substances) ou estão isentos.
Refira-se à seção 8 para limites de Exposição Ocupacional.
___________________________________________________________________________
3: IDENTIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE
___________________________________________________________________________

Este produto NÃO é classificado como perigoso de acordo com os regulamentos do CHIP 
(SI 3247: 1994)
___________________________________________________________________________

4: PRIMEIROS SOCORROS/PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA
___________________________________________________________________________

Remover a pessoa da área de exposição.Inalação:

Lavar com água e sabão ou creme próprio para pele. Procurar
auxílio médico se houver indícios de irritação.

Pele:

Lavar com água em abundância por vários minutos. Procurar
assistência médica se a irritação persistir.

Olhos:
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Obter urgente auxílio médico. Evidências mostram que a
remoção rápide de etileno glicol do estômago, logo após a
ingestão, pode reduzir significativamente o risco de
envenenamento. Assim, é recomendado que o estômago seja
devida-
mente esvaziado sob supervisão médica qualificada ou mais
rapidamente possível. Lavar a boca com água.

Ingestão:

___________________________________________________________________________

5: MEDIDAS DE COMBATE AO FOGO

___________________________________________________________________________

Nenhum.Materias produzidos na
combustão:

Nenhum. Equipamentos de
proteção especias: 

Nenhum.Riscos incomuns de
fogo:

Dióxido de carbono, pó químico, espuma ou água.Meios de extinção:

___________________________________________________________________________

6: MEDIDAS EM CASO DE PERDAS ACIDENTAIS

___________________________________________________________________________

Remover o material derramado com absorvente apropriado,
guardá-lo para descarte e lavar a área contaminada com água. 

Procedimento de
descontaminação:

Prevenir a contaminação de cursos d`água, esgotos e drenos.Precauções ambientais:

Derramamento de produto significa risco de escorregamento.Precauções pessoais:

___________________________________________________________________________

7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM

___________________________________________________________________________

Armazenar em embalagens com rótulo de perigo. Mantenha
sempre a embalagem bem fechada.

Estocagem:

Não coma, beba ou fume quando estiver manuseando o produto.
Nunca utilize embalagens sem identificação (rótulo). Quando em
uso em sistema de alta pressão, vazamentos podem levar à
formação de névoa, o que representa risco. 

Manuseio:
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___________________________________________________________________________

8: CONTROLES À EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
___________________________________________________________________________
Limites de Exposição Ocupacional:

Substância                                  8Hr . TWA                STEL                       FONTE             
 
Etano-1,2-diol: vapor                  60 mg/m3                 125mg/m3                 EH40 (OES)
Etano-1,2-diol: partículas            10 mg/m3                        --                        EH40 (OES)

Evite contato com os olhos e com a pele. Use luvas
impermeáveis (exemplo: PVC) no caso de contato prolongado ou
repetido. Trocar roupas contaminadas imediatamente e lavá-las
antes de serem reutilizadas.

Equipamento de
proteção individual
(EPI):

É recomendada ventilação por exaustores. Onde métodos
mecânicos são inadequados ou impraticáveis, EPI apropriados
têm de ser usados. 

Medidas de Controle:

___________________________________________________________________________

9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
________________________________________________________________________

Não determinada.Solubilidade em
gordura: 

Solúvel.Solubilidade em água:

Acima de 1,000Densidade à 20°C

2,3 (água)Pressão de vapor, kPa a
20oC

NenhumP.   Fulgor (fechado,°C)

1,19Visc. Cin. @ 40 °C (cSt)

 (- 27) Ponto de Fluidez: °C

Acima de 100Ponto de Ebulição, oC

8.7 - 9.0pH conc.

Suave.Odor:

AmareloCor

LíquidoEstado físico

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE
___________________________________________________________________________

Nenhum.Produtos perigosos da
decomposição:

Agentes fortemente oxidantes. Material a evitar:

Nenhuma conhecida. Condições a serem
evitadas:

Estável, não polimeriza.Estabilidade:

___________________________________________________________________________

11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
___________________________________________________________________________

As informações toxicológicas a seguir são baseadas no conhecimento da toxicidade dos
produtos componentes.

Efeitos sobre a saúde:

Nenhum conhecido.Outros

Nenhum conhecido.Efeito crônico:

Prejudicial à saúde se ingerido. Ingestão de quantidades
significativas acarreta efeitos sistemáticos severos, a menos que
tratamento médico seja prontamente dispensado. Sintomas
podem incluir aparência de bebedeira, vômito e perda dem
consciência.

Ingestão:

Sua baixa volatilidade faz com que sua inalação seja bastante
improvável a temperaturas ambientes. Névoa e vapor podem
causar irritação no nariz e nas vias respiratórias.

Inalação:

Pode causar irritação passageira. Pele:

Pode causar irritação passageira.Olhos:

___________________________________________________________________________

12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
___________________________________________________________________________

Não volátil. Líquido móvel. Solúvel em água.Mobilidade:

Prontamente biodegradável na água e no solo. Não é conhecido
que dê origem a qualquer substância que seja significativamente
ecotóxica.

Informação ambiental:
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Não é tóxico aos organismos aquáticos. 
Não é esperado ser inibidor de bactérias de esgoto. 

Ecotoxicidade:

Não é esperado ser bioacumulativo.Potencial
bioacumulativo:

Prontamente biodegradável.Persistência e
Degradabilidade:

___________________________________________________________________________

13: CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE
___________________________________________________________________________

O descarte deve ser de acordo com a legislação local e nacional

Descartar através de um agente autorizado. Pode ser limpo com
vapor e reciclado.

Embalagens
usadasazias:

Descartar através de um agente autorizado em local próprio e
licenciado.

Produto
usado/contaminado:

Pode ser enviado para regeneração.Produto novo:

___________________________________________________________________________

14: INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE
___________________________________________________________________________

Este produto NÃO é classificado como perigoso para transporte.
___________________________________________________________________________

15: INFORMAÇÕES REGULAMENTAIS
___________________________________________________________________________

Dados de risco no rótulo:
Este produto está de acordo com os requirentos da no. 4 TRG611.

Diretivas EC:

Dangerous Preparations Directive, 88/379/EEC
Safety Data Sheets Directive, 91/155/EEC
Framework Waste Directive, 91/156/EEC

Instrumentos estatutórios:

Health & Safety at Work, etc. Act 1974.
Chemicals (Hazard Information and Packaging) Regs. 1993 (SI 1746)
Consumer Protection Act 1987
Control of Substances Hazardous to Health Regs. 1988 (SI 1657)
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Enviromental Protection Act 1990.

Códigos de Prática:

Safety data sheets for substances and preparations dangerous for supply (L37).
Waste Management. The Duty of Care.

Notas de Referência:

Storage of packaged dangerous substances [CS 17/ HS (G) 71].
Ocupational exposure limits (EH 40)
Classification and labelling of substances and preparations dangerous for supply (L38)

As publicações acima estão disponíveis através da HMSO ou HSE. 
 
___________________________________________________________________________

16: OUTRAS INFORMAÇÕES
___________________________________________________________________________
 
Lista aprovada de suprimentos: informação aprovada para classificação e rotulagem de
substâncias perigosas para suprimento (L76).

As informações e recomendações aqui contidas são aplicáveis quando o produto é vendido
para a(s) aplicação(ões) especificada(s). O produto não é vendido nem é adequado para
qualquer outra aplicação. O uso deste produto para aplicações diferentes da(s) especifi-
cada(s) nestas folhas, pode levar a riscos não mencionados. O produto não deve ser utiliza- do
em outras aplicações não especificadas sem que nos sejam solicitadas recomendações. Caso
tenha comprado o produto para revendê-lo a terceiros para uso, é sua obrigação tomar todas
as medidas necessárias para assegurar que qualquer pessoa que manuseie ou use este produto
obtenha as informações contidas nestas folhas.

Caso seja um empregador, é sua obrigação informar a seus empregados, e outros que
porventura possam ser afetados por qualquer mentionado nesta folhas e as precauções que
devem ser tomadas.

Cópias adicionais desta Folha de Dados de Segurança de Produto podem ser obtidas da
Castrol Brasil Ltda.
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CÓDIGO DO PRODUTO: 3000 
PRODUTO: V3000 

 
FOLHA DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE PRODUTO (FISP) 

PÁGINA 1/4

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO 
EMPRESA: AVISTA TECHNOLOGIES   
  133 North Pacific Street - San Marcos  CA  92069  USA  (760) 744-0536 
NOME DO PRODUTO:   Vitec 3000 CÓDIGO DO PRODUTO: 3000 DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/01/00 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES 
% EM PESO A NÃO SER QUE INDICADO EM CONTRÁRIO 

INGREDIENTE % NÚMERO CAS 

Sal de ácido fosfórico < 12% Proprietário 

Hidróxido alcalino < 9 Proprietário 

Ácido aminotrialquilfosfônico 0~16 Proprietário 

Ácido fosfônico 0~1 Proprietário 

Ácido inorgânico 0~0,2 Proprietário 

Água Balanço Proprietário 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
INFORMAÇÕES GERAIS DE EMERGÊNCIA 
Líquido límpido de coloração âmbar, corrosivo e com leve odor anti-séptico. Dependendo do 
tempo de contato, causa irritação nos olhos e na pele podendo causar queimaduras. Tóxico para 
peixes e/ou outros organismos aquáticos se derramado em grandes quantidades. Decomposição 
térmica libera vapores irritantes e gases tóxicos (dióxido e monóxido de carbono, fosfino e óxidos 
de sódio). A brigada de incêndio deve usar equipamentos de proteção adequados à situação que 
estão enfrentando. Este produto não é reativo nem inflamável. 
EFEITOS POTENCIAIS PARA A SAÚDE 
OLHOS: Pode causar dor. Pode causar lesão moderada da córnea, podendo resultar em 
deficiência permanente da visão, inclusive cegueira. 
PELE: A exposição prolongada ou repetida pode causar irritação na pele, dermatite (pele seca e 
vermelha) inclusive queimadura. Pode causar resposta mais severa, caso haja escoriações 
(arranhadura ou corte). Uma exposição única e prolongada tem pouca probabilidade de resultar 
em absorção pela pele em quantidades capazes de causar lesão.  
INGESTÃO:  A toxicidade de uma dose oral única é baixa. Há pouca probabilidade de lesões 
relacionadas às quantidades ingeridas durante o manuseio industrial; entretanto, a ingestão de 
quantidades maiores pode causar lesões e até morte. Pode causar irritação ou queimaduras na 
boca, garganta, esôfago ou outros tecidos do aparelho digestivo. 
INALAÇÃO:  Traços de vapores podem estar presentes em recipientes não ventilados e podem ser 
irritantes. Névoas podem causar irritação do sistema respiratório superior, irritação das 
membranas mucosas, tosse, congestão nasal e dor de garganta. 
EFEITOS SISTÊMICOS:  Não foram encontrados outros efeitos de toxicidade sistêmica.  
INFORMAÇÕES SOBRE CÂNCER: Nenhuma informação relevante foi encontrada. 
TERATOLOGIA (DEFEITOS CONGÊNITOS): Nenhuma informação relevante foi encontrada. 
EFEITOS REPRODUTIVOS: Nenhuma informação relevante foi encontrada. 
 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
OLHOS:  Abra as pálpebras e promova lavagem imediata e contínua em água corrente por no 
mínimo 15 minutos. Faça a vítima mover os olhos. A vítima deve ter atendimento médico 
rapidamente.  
PELE: Remova vestes contaminadas cuidando para não contaminar os olhos e inicie lavagem em 
água corrente ou chuveiro por no mínimo 15 minutos. 
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INGESTÃO: Não induza o vômito. Consulte orientação médica. Não administre nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Se a vítima estiver consciente, lave a boca com água. Leve uma cópia do 
rótulo do produto e da FISP para o médico, juntamente com a vítima. 
INALAÇÃO: Se vapores, névoas ou sprays deste produto forem inalados, remova a vítima para local 
arejado.  Caso necessário, empregue respiração artificial para dar suporte às funções vitais. 
Remova ou cubra a contaminação para evitar a exposição dos brigadistas. Consulte um médico 
imediatamente. 
SINTOMAS AGRAVADOS POR EXPOSIÇÃO AO PRODUTO:  Dermatite preexistente e outras doenças 
de pele, bem como doenças do aparelho respiratório podem ser agravadas pela exposição a este 
produto. 
NOTA PARA O MÉDICO 
Se houver queimadura, tratar como qualquer queimadura térmica, depois da descontaminação. 
Não há antídoto específico. Tratamento de apoio. Trate os sintomas e elimine a exposição da vítima 
ao produto. 
 
5. DADOS SOBRE RISCO DE FOGO E EXPLOSÃO 
PONTO DE FULGOR:  Não aplicável  MÉTODO UTILIZADO:   Não aplicável 
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:  Não aplicável 
PRODUTOS PERIGOSOS DE COMBUSTÃO:  Em situação de fogo, alguns componentes podem 
decompor-se. A fumaça pode conter compostos tóxicos e/ou irritantes não identificados.  
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE FLAMABILIDADE:  Não aplicável 
MEIOS DE EXTINÇÃO : O material não queima. Se exposto à outra fonte fogo, use o agente 
específico para essa fonte. 
INSTRUÇÕES PARA COMBATER O FOGO: O material não queima. Combata o fogo do outro 
material que está queimando. 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA BOMBEIROS: Use aparelho de respiração autônomo, com 
pressão positiva. Porte equipamentos completos de proteção (capacete, calças, botas, luvas e 
casaco). 
 
6. MEDIDAS PARA VAZAMENTOS ACIDENTAIS 
VER SEÇÃO 15 PARA INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
PROTEÇÃO DAS PESSOAS:  Utilize equipamento de segurança apropriado. Para informações 
adicionais, vide seção 8 desta FISP. 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:  Contenha o líquido para prevenir contaminação do solo, água 
de superfície e outros cursos d’água. 
LIMPEZA:  Use absorventes como vermiculita, terra ou areia. Colete o material em recipientes 
apropriados, identificados e abertos. Remova os mesmos para área ventilada. 
 
7. MANUSEIO E ESTOCAGEM 
MANUSEIO:  Evite o contato com vapores e névoas presentes nos espaços livres de recipientes e 
containers. Consulte o item 8 desta FISP. 
ESTOCAGEM:  Armazene em temperaturas inferiores a 35oC. Armazene o produto nas 
embalagens originais. Mantenha os recipientes juntos quando os mesmos não estiverem em uso, 
deixe em local ventilado. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 
CONTROLES DE ENGENHARIA: Forneça sistema de exaustão local e/ou ventilação geral para 
controlar os níveis de contaminantes no ar abaixo dos limites de exposição ocupacionais. 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

PROTEÇÃO DA PELE: Utilize vestimenta de proteção impermeável para este material, 
quando ocorrerem contatos prolongados ou freqüentes. A seleção de itens específicos 
como luvas, botas, avental ou macacão dependerá da operação realizada.  Se suas mãos 
estiverem cortadas ou arranhadas, utilize luvas impermeáveis, mesmo para exposição 
rápidas. 
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PROTEÇÃO DOS OLHOS E DO ROSTO: Utilize óculos panorâmicos. A área de trabalho deve 
possuir lava-olhos. 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:  A concentração no ambiente deve ser mantida abaixo dos 
limites de exposição ocupacional. Utilize respirador autônomo com suprimento de ar com 
pressão positiva (aprovado), quando for necessária proteção respiratória em exposições 
específicas. Utilize um respirador purificador de ar, aprovado, se for constatada irritação 
respiratória. 

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:  Não existem informações disponíveis. 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
APARÊNCIA / ESTADO FÍSICO:  Líquido corrosivo com coloração incolor a âmbar. 
ODOR:  Leve odor anti-séptico. 
PRESSÃO DE VAPOR(mmHg @ 20oC): Não disponível 
DENSIDADE DO VAPOR (AR=1):  <1 
PONTO EBULIÇÃO (oC):  aprox. 100oC 
SOLUBILIDADE / MISCIBILIDADE EM ÁGUA:  Solúvel / miscível 
DENSIDADE : 1,15 ~ 1,25  @ 25oC 
pH 2,2 ~ 3,0 
 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE QUÍMICA 
ESTABILIDADE QUÍMICA:  Estável se armazenado nas condições recomendadas. Ver item 7 desta 
FISP. 
CONDIÇÕES A EVITAR: Evite contato com produtos incompatíveis e temperaturas > 70o C 
INCOMPATIBILIDADE COM OUTROS MATERIAIS:  Evitar contato com bases fortes. 
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS:   A decomposição térmica este produto pode liberar 
vapores irritantes e gases tóxicos (monóxido de carbono, dióxido de carbono). 
REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO EXPONTÂNEA: Não ocorrem. 
 
11.  INFORMAÇÕES SOBRE TOXICOLOGIA 
ÁCIDO AMINOTRIALQUILFOSFÔNICO 
PELE:  A dose letal (DL50) para absorção pela pele em coelhos é > 6310mg/kg. 
INGESTÃO:  A dose letal (DL50) oral para ratos é > 2100mg/kg. 
 
ÁCIDO INORGÂNICO 
PELE:  A dose letal (DL50) para absorção pela pele em coelhos é > 900mg/kg. 
INGESTÃO:  A dose letal (DL50) oral para ratos é > 1440mg/kg. 
INALAÇÃO: CL50 (aerossol) para ratos machos é > 3124mg/L por 1 hora. 
 
HIDRÓXIDO ALCALINO 
PELE:  A dose letal (DL50) para absorção pela pele em coelhos é  500mg/24H. 
INGESTÃO:  A dose letal (DL50) oral para ratos é > 40mg/kg. 
 
MUTAGENICIDADE:  Para o ingrediente ativo, em testes de mutagenicidade in-vitro foram 
negativos. Para o componente majoritário, estudos de testes de mutagenicidade in-vitro foram 
negativos. Os resultados de testes de mutagenicidade em animais tem sido negativos. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Não existem informações disponíveis. 
 
13. INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE 
VER TAMBÉM A SEÇÃO 15 
Não jogue o produto em esgotos, bueiros ou qualquer outro local de acúmulo de água (lagos, 
represas, rios, etc). Qualquer prática de descarte deve estar de acordo com a legislação vigente, 
local, estadual e federal. 
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14. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Não aplicáveis. 
 
15. INFORMAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO 
Nenhum componente deste produto tem legislação específica. 
 
16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
NFPA (National Fire Protection Association) 
Saúde = 2  Flamabilidade = 0  Reatividade = 0 
 
As informações aqui contidas são meramente orientadoras e são dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, 
expressa ou implícita Não assumimos nenhuma obrigação ou responsabilidade resultante da utilização das informações 
acima.  Nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada. As informações descritas neste folheto são corretas no melhor 
do conhecimento da ACQUALEASE, seus subcontratados e fornecedores.  As instruções operacionais e/ou diretrizes 
descritas estão sujeitas a revisões, assim como determinado pela experiência na aplicação dos produtos.   As informações 
apresentadas neste manual são dadas com propósito informativo somente.   A ACQUALEASE não é responsável pelo mau 
uso destas informações.No evento de uma falha do produto, a responsabilidade da ACQUALEASE limita-se ao custo do 
produto fornecido. A ACQUALEASE não aceita qualquer outro tipo de responsabilidade por danos, direta ou 
indiretamente, em conseqüência da utilização do produto.   Este documento contém informações proprietárias e / ou 
confidenciais da ACQUALEASE e as informações nele contidas não devem ser reproduzidas, distribuídas, utilizadas ou 
reveladas, total ou parcialmente, exceto por autorização expressa da ACQUALEASE. Caso haja necessidade de 
informações adicionais, consulte-nos!  (11) 5641-3887      vendas@acqualease.com.br www.acqualease.com.br 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
Nome do produto: Xilenos Mistos 
Empresa: BRASKEM S/A 
Endereço: Rua Eteno, 1561 – Pólo Petroquímico de Camaçari. - 

Bahia – BA - Cep 42810-000  
Telefone:  (0xx71) 632.-5281 
Telefone de emergência: (0xx71) 632-1234  ou 0800-71-5454 
Fax: (0xx71) 632-5679  

 
2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
Substância: Mistura rica em C6H4(C2H5) e C6H4(CH3)2 solventes 

orgânicos aromáticos 
Nome químico ou genérico: Xilenos Mistos 
Sinônimo: Xmeb; corrente rica em etilbenzeno 
Nº CAS: 100-41-4 
Ingredientes que contribuem para o 
perigo: 

Etilbenzeno = 50,8 %        (CAS-100-41-4) 
Xilenos       =  48,3 %        (CAS 1330-20-7)     
Outros         = 0,9% 

 
3   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
Perigos mais importantes: Muito perigoso quando exposto à chama, centelha ou 

calor. Seus vapores mais densos que o ar, podem 
deslocar-se por grandes distâncias e provocar 
retrocesso de chama. Escoamento para a rede de 
esgoto oleoso pode provocar incêndio/explosão. 

Efeitos do produto:  
Efeitos adversos à saúde humana: Pode afetar o sistema nervoso central e causar 

fadiga, nervosismo, insônia, irritabilidade, náuseas e  
emagrecimento; mielotoxicidade. 

Efeitos ambientais: Degradam na atmosfera através de reações 
fotoquímicas provocando a formação do smog 
fotoquímico que é constituído basicamente de HC e 
NOx não reagidos, aldeídos, ozônio, nitrato de 
peroxiacetila, radicais hidroxila. O "smog fotoquímico" 
está associado ao agravamento dos problemas 
respiratórios como a asma, com sintomas 
semelhantes ao enfisema e à redução da capacidade 
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pulmonar.  
Evaporização é o processo dominante para 
eliminação em águas de superfície.  
No solo ocorrerá dois processos, percolação e 
evaporação. A extensão e a taxa de degradação 
neste meio depende da quantidade, tipo do solo, 
tempo de residência e se a população microbiológica 
do solo está aclimatada. Ocorre tanto por processo 
aeróbico, anaeróbico e nitrificação. Poderá ocorrer 
rapidamente ou levar anos para ser degradado. 

Perigos físicos e químicos: Incompatível com materiais oxidantes. 
Perigos específicos: Proposta pela ACGIH em 2001, com base na IARC 

(International Agency Rescarch on Cancer), a  
classificação do etilbenzeno como cancerígeno 
animal confirmado, com desconhecida relevância 
para humanos (classe A3). 
Os xilenos são considerados agentes mielotóxicos. 

Principais sintomas: INGESTÃO: cefaléia, vertigem, visão turva, náuseaas, 
vômitos, irritação gastrointestinal, baixa pressão no 
sangue. 
INALAÇÃO: Grandes quantidades de vapores 
inalados produzem dor de cabeça, dificuldade 
respiratória, inconsciência e parada respiratória. 
PELE:   Irritação; queimadura química. 
OLHOS: Lacrimejamento (vapores); irritação. 

Classificação do produto químico: No ONU:     1307 

 CLASSE RISCO:    3 

 No RISCO:      30 

Visão geral de emergência: SUBPRODUTOS DE COMBUSTÃO:       quando 
aquecido, produz vapores irritantes. 

 AGENTES EXTINTORES:   CO2, pó químico seco, 
espuma e neblina d'água. 

 PROCEDIMENTOS NO COMBATE AO FOGO:     
combater à montante do foco em relação à direção do 
vento. Resfriar com água equipamentos expostos.  

 INCÊNDIO E EXPLOSÃO: pode ser inflamado por 
calor, cantelha ou chama. Os vapores, mais pesados 
que o ar, podem deslocar-se até uma fonte de ignição 
e provocar retrocesso de chama. 
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4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
Medidas de primeiros-socorros:  
Ingestão: Remover imediatamente a vítima para o serviço 

médico. Se a vítima estiver consciente, dar-lhe um 
copo com água ou leite. NÃO PROVOCAR 
VÔMITOS.           

Inalação: Remover a vítima para o ar fresco; se houver parada 
respiratória, aplicar respiração artificial. Encaminhar a 
vítima para o serviço médico. 

Contato com a pele: Não apalpar e nem friccionar. Lavar abundantemente 
com água corrente por 15 minutos, pelo menos. 
Encaminhar a vítima para o serviço médico. 

Contato com os olhos: Não friccionar. Lavar abundantemente com água 
corrente por 15 minutos, pelo menos, mantendo as 
pálpebras abertas. Encaminhar a vítima para o 
serviço médico. 

Quais ações devem ser evitadas[A]: Não friccionar e nem apalpar a pele e não friccionar 
os olhos. 

Proteção do prestador de socorro 
e/ou notas para médico:  

Os integrantes das equipes de prestarão o socorro 
médico deverão estar equipados com Equipamento 
de Proteção Individual indicada na Seção 8 desta 
Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos.  
Depressor do sistema nervoso central. 

Principais sintomas e efeitos: INGESTÃO: cefaléia, vertigem, visão turva, náuseas, 
vômitos, irritação gastrointestinal, baixa pressão no 
sangue. 
INALAÇÃO: Grandes quantidades de vapores 
inalados produzem dor de cabeça, dificuldade 
respiratória, inconsciência e parada respiratória. 
PELE:   Irritação; queimadura química. 
OLHOS: Lacrimejamento (vapores); irritação. 

 
5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Meio de extinção apropriados: CO2, pó químico seco,  espuma e neblina d´água. 
Meios de extinção não apropriados: Água utilizada isoladamente pode ser ineficiente. 
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Perigos específicos no combate: Pode ser inflamado por calor, centelha ou chama. Os 

vapores, mais pesados que o ar, podem deslocar-se 
até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de 
chama. 

Métodos especiais de combate: Combater a montante do foco de incêndio em relação 
a direção do vento. Resfriar equipamentos com água 
até bem após o fogo ter sido extinto.  

Proteção de bombeiros / brigadistas: Equipamentos de respiração autônomos e roupas  de 
proteção completas. 

 
6    MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Precauções pessoais:  
Remoção de fonte de ignição: Evacuar o pessoal desnecessário e eliminar 

todas as fontes de ignição.  
Controle de poeira: Não se aplica (produto líquido) 
Prevenção da inalação e contato com 
pele, mucosas e olhos: 

Utilizar as medidas de proteção conforme 
exposto na Seção 8 em Proteção Individual. 

Precauções ambientais: Evitar que o produto penetre na rede de esgotos, 
nas galerias pluviais ou nos cursos d’água. 

Sistemas de alarme: Recomenda-se a instalação de sistema de 
alarme de incêndio e detecção de vazamento, 
nos locais de armazenamento e utilização do 
produto. 

Método para limpeza: Absorver o produto derramado com areia ou 
outro material absorvente e acondicionar em 
tonéis providos de tampa. 

Recuperação: Remover o solo contaminado e tratar como 
resíduo. 

Disposição: Incineração 
Prevenção de perigos secundários: Monitorar o solo e lençol freático após a remoção 

do produto vazado. 
 

7   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Manuseio:  
Medidas técnicas de manuseio: 

 
Evitar respirar os gases e vapores. 
Evitar contato com os olhos, a pele e as 
roupas. 
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Manter os recipientes bem fechados e 
adequadamente identificados. 
Adotar bons procedimentos de limpeza e 
arrumação. Fazer a contenção do produto e 
evitar o acúmulo de partículas. 

Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar as medidas de proteção conforme 
exposto na Seção 8 em Proteção Individual.

Prevenção de incêndio e explosão: Manter o recipiente fechado, exceto quando 
estiver transferindo o material, e longe do 
calor, de faíscas, lâmpadas-pilotos e 
atividades de solda e chama. Evitar o 
acúmulo de carga eletrostática no manuseio 
deste material, aterrando os equipamentos 
durante a transferência do produto. 

Precauções para manuseio seguro: Evitar agitação ou aquecimento abertos 
para atmosfera, que podem gerar vapores 
de produto. 
Os recipientes, mesmo que já tenham sido 
esvaziados, retêm resíduo e vapores do 
produto e devem ser manuseados como se 
estivessem cheios. 
Não reutilizar os recipientes. Resíduos 
tóxicos e explosivos do produto podem 
permanecer nos recipientes. 
NUNCA JOGUE NO ESGOTO. 
Usar com ventilação adequada. 
Não comer, beber ou fumar durante o 
manuseio. 

Orientações para manuseio seguro: Utilizar as medidas de proteção conforme 
exposto na Seção 8 em Proteção Individual.

Armazenamento:  
Medidas técnicas de armazenamento: Manter longe do calor, de faíscas, 

lâmpadas-pilotos, atividades de solda e 
chama. 
Manter o recipiente fechado, exceto quando 
estiver transferindo o material. 

Condições de armazenamento:  
Adequadas: Armazenar à temperatura ambiente e em 
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local seco, fresco e bem ventilado, numa 
área de estocagem para líquido inflamável 
com sistema de combate a incêndio e 
resfriamento.  Recomenda-se a instalação 
de sistema de alarme de incêndio e 
detecção de vazamento, nos locais de 
armazenamento e utilização do produto. 

A evitar: Fontes de ignição e calor direto. 
Sinalização de risco: No ONU:   1307 

 CLASSE RISCO:    3 

 No RISCO:      30 

Produtos e materiais incompatíveis: Materiais oxidantes. 
Materiais seguros para embalagens:  
Recomendadas: Tambor com tampa e cinta metálica, 

bombonas de PVC, cilindros de aço 
carbono ou aço inox. 

Inadequadas: Papelão, alguns tipos de plástico (em 
especial os de baixa densidade), isopor.  

 
8   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Medidas de controle de engenharia: Ventilação geral do ambiente e também 

exaustores localizados nos pontos de 
emissão para manter abaixo dos limites de 
exposição os níveis de contaminantes 
transportados pelo ar . 

Parâmetros de controle específicos:  
Limite de exposição ocupacional: LT-MPT (TWA): 78 ppm (NR-15), 100 ppm 

(ACGIH, 2001), 100 ppm (NIOSH/OSHA) 
LT – ECD (STEL): 125 ppm (ACGIH, 2001) 

Indicadores biológicos: Para etilbenzeno: Ácido mandélico na urina 
(ACGIH, 1986), final da jornada e da 
semana = 1,5 mg/g creatinina. 
Para xilenos: Ácidos metilhipúricos na urina 
(ACGIH, 1986), final da jornada = 1,5 mg/g 
creatinina. 

Outros limites e valores: IPVS = 800 ppm 
Procedimentos recomendados para 
monitoramento: 

Método NIOSH 1501 
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Equipamento de proteção individual 
apropriado: 

 

Proteção respiratória: Máscara semi-facial ou facial inteira para 
concentração de até 400 ppm, máscara 
facial inteira com suprimento de ar e 
pressão positiva para concentração acima 
de 400 ppm ou quando a concentração for 
desconhecida (emergências). 

Proteção das mãos: Luvas silver shield 
Proteção ocular: Óculos de ampla visão 
Proteção da pele e corpo: Botas e conjunto PVC 
Precauções especiais: Depressor do sistema nervoso central 
Medidas de higiene: Não comer, beber nem fumar durante 

manuseio (NAEG, 1996). Lave-se com 
água e sabão em abundância depois de 
manusear o produto. Lave as roupas 
contaminadas antes de reutilizá-las. 

9 PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Estado físico: Líquido 
Cor: Incolor 
Odor: Aromático 
pH: Não se aplica (não aquoso) 
Temperaturas de mudança de estado 
físico: 

 

Ponto de ebulição: 136,2 oC 
Ponto de fusão: -94,9°C 
Ponto de fulgor: 26°C 
Temperatura de auto-ignição: 460°C 
Limites de explosividade: Inferior: 0,8%  Superior:  6,7% 
Pressão de vapor: (mmHg): 10 a 26°C 
Densidade de vapor: (Ar=1) 3,66 
Densidade: (20/4): 0,8648 
Solubilidade em água: Insolúvel 
Solubilidade em outros solventes: Etanol 
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Coeficiente de partição octanol/água: Log Koctanol/água = 3,12-3,20 
Taxa de evaporação: (ACETATO DE BUTILA =1):   < 1 
Outras informações: TEMPERATURA CRÍTICA: 343,9° C  

PRESSÃO CRÍTICA: 35,6 atm 
(Handbook of Chemistry and Physics, 1987-
1988) 

 
 

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Instabilidade: Estável 
Reações perigosas: Reage com ácidos como acético e nítrico. 

Reage violentamente com oxidantes fortes 
como cloro, bromo e fluor 

Condições de evitar: Manter isolado 
Materiais e substâncias incompatíveis: Materiais oxidantes. 
Produtos perigosos da decomposição: Vapores irritantes e CO 

 
 

11 INFORMACOES TOXICOLÓGICAS 
Informações de acordo com as diferentes vias 
de exposição: 

 

Toxidade aguda: INGESTÃO: cefaléia, vertigem, visão turva, 
náuseaas, vômitos, irritação 
gastrointestinal, baixa pressão no sangue. 
INALAÇÃO: Grandes quantidades de 
vapores inalados produzem dor de cabeça, 
dificuldade respiratória, inconsciência e 
parada respiratória. 

Efeitos locais: PELE:   Irritação; queimadura química. 
OLHOS: Lacrimejamento (vapores); 
irritação. 

Toxidade crônica: Proposta pela ACGIH em 2001, com base 
na IARC (International Agency Rescarch on 
Cancer), a  classificação do etilbenzeno 
como cancerígeno animal confirmado, com 
desconhecida relevância para humanos 
(classe A3). Os xilenos são considerados 
agentes mielotóxicos. 
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Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível na literatura até o momento 

 
12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamento e 
impactos do produto: 

 

Mobilidade: Não disponível na literatura até o momento 
Persistência e degradabilidade: Pesquisas indicam a degradação aeróbia no solo é 

mais rápida que a anaeróbica, 1-4 semanas e 6-12 
meses, respectivamente. A fotooxidação no ar ocorre 
na faixa de 2,6 a 44 horas. A hidrólise não é 
esperada. 

Bioacumulação: Não relevante 
Comportamento esperado: Não disponível na literatura até o momento 
Impacto ambiental: Não disponível na literatura até o momento 
Ecotoxidade: Organismos aquáticos: TLm (96) = 10 - 100 ppm  

Coho salmon (jovem): mortalidade = 30/30 a 50 mg/l  
(24 a 96 h) 

 
 
 
 
 
 

13 CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Métodos de tratamento e disposição do 
produto: 

Tanques de aço carbono, conforme Normas 
API nº 620 e nº 650.   
Este produto somente poderá ser 
comercializado com empresas autorizadas..

Métodos de tratamento e disposição de restos 
do produto: 

Caso não seja possível seu 
reaproveitamento, acondicionar em tonéis 
providos de tampa e encaminhar para 
incineração. 

Métodos de tratamento e disposição da 
embalagem: 

Não se aplica. O produto é fornecido 
através de dutovia ou carretas, diretamente 
para os tanques de armazenamento de 
nossos clientes. 
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14 INFORMAÇOES SOBRE TRANPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais:  
Regulamentações terrestres: Portaria Nº 204/1997 do Ministério dos 

Transportes. 
Resolução CEPRAM 1039/1994 

Regulamentações marítimas: Portaria DPC 09/200, NORMAM 01 alterada 
por DPC 04, 32 e 33/2002. 
Portaria ANP 294/2001 

Nº da ONU: 1307 
Nome apropriado para embarque: Xilenos 
CLASSE DE RISCO: 3 
NÚMERO DE RISCO: 30 

 
15 REGULAMENTAÇÕES  
Regulamentações: Lei n° 6.514, de 22 de Dezembro de 1977 – 

Normas regulamentadoras (NR) aprovadas 
pela portaria n° 3.214, de 8 de junho de 
1978. 
O transporte de produtos perigosos no 
Brasil é regulamentado pelo Decreto Lei N.º 
96.044 de 18/05/88 e pela Portaria N.º 204 
de 20/05/97 do Ministério dos Transportes 

Informações sobre riscos e segurança: Portaria 3214/1978: Normas 
Regulamentadoras do MTE, NR-15. 

 
 
 

16 OUTRAS INFORMAÇÕES 
Informações complementares:  
 
A BRASKEM adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o 
conhecimento dos riscos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o 
treinamento de seus empregados e contratados quanto aos riscos envolvidos no manuseio 
dessa substância. A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido à interdependência 
de informações distribuídas em seções diferentes. 
 
 
 
Fonte de informações:  
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Handbook of Chemistry and Physics, 1987-1988 
 
Limites de Exposição para substâncias químicas e Índices Biológicos de Exposição da 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH, versão 2001. 
 
Tomes System – Chemknowledge, Micromedex, Thomson, volume 55. 
 

   



 
 
 
 
 

ANEXO II.2.4-3 
Ensaios Ecotoxicológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Efluente da URS FPSO Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data teste CENO CEO Data teste CL50

1
Código LET 3434 - Dessulfatação normal sem biocida 
com Inibidor incrustação (2,3ppm VITEC 3000) - 
Réplica A

25/01/2007 12,5% 25% 25/01/2007 46,08%
Salin.: 36-49 / Ouriço: 12,5%=84,5 ; 25%=0 / Misidáceo: 100% 

os organismos morreram durante a montagem do teste. 
50%=56,7% mortal

2
Código LET 3435 - Dessulfatação normal sem biocida 
com Inibidor incrustação (2,3ppm VITEC 3000) - 
Réplica B

25/01/2007 12,5% 25% 25/01/2007 68,16% Salin.: 36-48 / Ouriço: 12,5%=84,75 ; 25%=0 / Misidáceo: 
100%=100; 50%=6,7% mortal

3
Código LET 3436 - Dessulfatação normal sem biocida 
com Inibidor incrustação (2,3ppm VITEC 3000) - 
Réplica C

25/01/2007 12,5% 25% 25/01/2007 46,08%
Salin.: 36-48 / Ouriço: 12,5%=80,75 ; 25%=0 / Misidáceo: 100% 

os organismos morreram durante a montagem do teste. 
50%=56,7% mortal

4
Código LET 3437 - Dessulfatação normal com biocida 
(21ppm Rocide DB20) com Inibidor incrustação 
(2,3ppm VITEC 3000) - Réplica A

25/01/2007 3,12% 6,25% 25/01/2007 4,42%
Salin.: 36-47 / Ouriço: 3,12%=81,25 ; 6,25%=27 / Misidáceo: 

100% os organismos morreram durante a montagem do teste. 
6,25% em diante=100% mortal

5
Código LET 3438 - Dessulfatação normal com biocida 
(21ppm Rocide DB20) com Inibidor incrustação 
(2,3ppm VITEC 3000) - Réplica B

06/02/2007 3,12% 6,25% 06/02/2007 4,24% Salin.: 36-58 / Ouriço: 3,12%=85,5 ; 6,25%=0 / Misidáceo: 
6,25%=96,7% mortal; 12,5% em diante=100% mortal

6
Código LET 3439 - Dessulfatação normal com biocida 
(21ppm Rocide DB20) com Inibidor incrustação 
(2,3ppm VITEC 3000) - Réplica C

06/02/2007 3,12% 6,25% 06/02/2007 4,22% Salin.: 36-60 / Ouriço: 3,12%=86,25 ; 6,25%=0 / Misidáceo: 
6,25%=93,3% mortal; 12,5% em diante=100% mortal

7
Código LET 3440 - Dessulfatação sem Inibidor 
incrustação com biocida (21ppm Rocide DB20) - 
Réplica A

06/02/2007 3,12% 6,25% 06/02/2007 4,62%
Salin.: 36-58 / Ouriço: 3,12%=87,25 ; 6,25%=0 / Misidáceo: 

100% os organismos morreram durante a montagem do teste. 
6,25%=93,3% mortal;  12,5% em diante=100% mortal

8
Código LET 3441 - Dessulfatação sem Inibidor 
incrustação com biocida (21ppm Rocide DB20) - 
Réplica B

06/02/2007 3,12% 6,25% 06/02/2007 4,36% Salin.: 36-58 / Ouriço: 3,12%=86,5 ; 6,25%=0 / Misidáceo: 6,25% 
em diante=100% mortal

9
Código LET 3442 - Dessulfatação sem Inibidor 
incrustação com biocida (21ppm Rocide DB20) - 
Réplica C]

08/02/2007 1,56% 3,12% 07/02/2007 4,22%
Salin.: 36-47 / Ouriço: 1,56%=92,5 ; 3,12%=0 / Misidáceo: 100% 

dos organismos morreram durante a montagem do teste. 
3,12%=6,7% mortal;  6,25% em diante=100% mortal

DSS Ouriço (1,46 - 1,94mg/L)
25/01/2007 1,88mg/L 02/02/2007 6 e 7/2/2007
06/02/2007 1,80mg/L 04/01/2007 25/01/2007
08/02/2007 1,52mg/L

0,25
0,33

Zinco Misidáceo (0,22 - 0,41)

Observações

Toxicidade dos efluentes da Unidade de Remoção de Sulfatos do FPSO Brasil

Amostras
L. variegatus M.juniae
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (SEM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3434)   

UTILIZANDO  Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

 

Situação 1 – Réplica A 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3064 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação  
normal (sem biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 
ppm - Vitec 3.000 (Código LET 3434) - Situação 1 
Réplica A Local de coleta: Rejeito da unidade de 
remoção de sulfato (URS) Data de coleta: 
11/01/2007 
                                                                                                                                

Código de entrada no Labtox: L306407               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 26/01/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 12,5 %              CEO  25 %  

VC  17,68  % 
 

Controle: 83,75 % de pluteus 

 
Ensaio com DSS (25/01/2007): 1,88 mg.L-1(IC: 1,79 – 1,95mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem 

biocida) Situação 1 – Réplica A (Código LET 3434), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................5 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 47 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,10 a 8,30 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................4,87 a 5,55 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................26 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) – Situação 1 – Réplica A (Código 
LET 3434). 

Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 79  83 

Controle 88 12,5 81 
 81  90 
 87 

 
83,75 

 84 

 
84,5 

 81  0 
3,12 80 25* 0 

 89  0 
 88 

 
84,5 

 0 

 
0 

85  0 
89 50* 0 
82  0 

 
6,25 

89 

 
86,25 

 0 

 
0 

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     ISOTONIZED        CALC.       SIG       TABLE        DEGREES OF 
   IDENTIFICATION       MEAN          WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ----------------------------------------------- 
                 0.0           0.152 
                3.12           0.152                0.415                   1.75          k= 1, v=15 
                6.25           0.152                0.415                   1.84          k= 2, v=15 
                12.5           0.155                0.288                   1.87          k= 3, v=15 
                  25           1.000                32.117            *              1.88          k= 4, v=15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.037       Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (SEM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3435) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

 

Situação 1 – Réplica B 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3065 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação  
normal (sem biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 
ppm - Vitec 3.000 (Código LET 3435) - Situação 1 
Réplica B - Data de coleta: 11/01/2007 - Local de 
coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato 
(URS)  
                                                                                                                                

Código de entrada no Labtox: L306507               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 26/01/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 12,5 %              CEO 25 %  

VC  17,68 % 
 

Controle: 83,75 % de pluteus 

 
Ensaio com DSS (25/01/2007): 1,88 mg.L-1(IC: 1,79 – 1,95mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem 

biocida) Situação 1 – Réplica B (Código LET 3435), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................5 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 47 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,33 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................4,46 a 5,70 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................26 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) – Situação 1 – Réplica B (Código 
LET 3435). 

Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 79  84 

Controle 88 12,5 83 
 81  81 
 87 

 
83,75 

 91 

 
84,75 

 87  0 
3,12 90 25* 0 

 89  0 
 89 

 
88,75 

 0 

 
0 

90  0 
89 50* 0 
86  0 

 
6,25 

88 

 
88,25 

 0 

 
0 

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       ISOTONIZED       CALC.        SIG        TABLE       DEGREES OF 
   IDENTIFICATION          MEAN         WILLIAMS   P=.05    WILLIAMS     FREEDOM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 0.0             0.131 
                3.12             0.131                1.527                            1.75             k= 1, v=15 
                6.25             0.131                1.527                            1.84             k= 2, v=15 
                12.5             0.153                0.482                            1.87             k= 3, v=15 
                  25             1.000                40.388            *            1.88             k= 4, v=15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.029   Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (SEM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3436) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

 

Situação 1 – Réplica C 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3066 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação  
normal (sem biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 
ppm - Vitec 3.000 (Código LET 3436) - Situação 1 
Réplica C - Data de coleta: 11/01/2007 - Local de 
coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato 
(URS)  
                                                                                                                                

Código de entrada no Labtox: L306607               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 26/01/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 12,5 %              CEO 25 %  

VC  17,68 % 
 

Controle: 83,75 % de pluteus 

 
Ensaio com DSS (25/01/2007): 1,88 mg.L-1(IC: 1,79 – 1,95mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem 

biocida) Situação 1 – Réplica C (Código LET 3436), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................5 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 47 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,33 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................4,48 a 5,82 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................26 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
 
 



                                                                                                                           
                                                                                                                                                   L3066LVC – Rev.00 

Avenida 24, s/n° - Polo Bio-Rio - Laboratório 4 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão 
Cep: 21941-590 – Rio de Janeiro – RJ – Tel:(5521) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 – e-mail: labtox@labtox.com.br 

Visite nosso site: www.labtox.com.br 
 
 

5

 
Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) – Situação 1 – Réplica C (Código 
LET 3436). 

Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 79  84 

Controle 88 12,5 81 
 81  81 
 87 

 
83,75 

 77 

 
80,75 

 86  0 
3,12 88 25* 0 

 85  0 
 83 

 
85,5 

 0 

 
0 

89  0 
90 50* 0 
87  0 

 
6,25 

- 

 
88,67 

 0 

 
0 

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                      ISOTONIZED        CALC.        SIG        TABLE      DEGREES OF 
   IDENTIFICATION         MEAN         WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ------------------------------------------------ 
                 0.0              0.143 
                3.12              0.143           1.042                 1.76            k= 1, v=14 
                6.25              0.143            0.965                 1.85            k= 2, v=14 
                12.5              0.193           1.581                 1.88            k= 3, v=14 
                  25              1.000          44.140          *          1.89            k= 4, v=14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.027    Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3437) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

Situação 2 – Réplica A 
 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3067 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação  
normal (com biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 
ppm - Vitec 3.000. Dosagem biocida: 21,0 ppm 
mat. Ativa DBPNA (produto Rocide DB20) 
(Código LET 3437) - Situação 2 Réplica A  
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: 11/01/2007 
                                                                                                                                 

Código de entrada no Labtox: L306707               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 26/01/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 3,12 %              CEO 6,25 %  

VC  4,42 % 
 

Controle: 83,75 % de pluteus 

 
Ensaio com DSS (25/01/2007): 1,88 mg.L-1(IC: 1,79 – 1,95mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 2 – Réplica A (Código LET 3437), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................6 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 46 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,34 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................5,05 a 5,92 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................26 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 2 – Réplica A (Código 
LET 3437). 

 
Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 

(%) Número por 
réplica 

% por  
solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 79  0 

Controle 88 12,5* 0 
 81  0 
 87 

 
83,75 

 0 

 
0 

 84  0 
1.56 81 25* 0 

 86  0 
 85 

 
84 

 0 

 
0 

87  0 
78 50* 0 
82  0 

 
3,12 

78 

 
81,25 

 0 

 
0 

 30     
6,25* 28 27    

 27     
 23     

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        ISOTONIZED       CALC.       SIG        TABLE      DEGREES OF 
   IDENTIFICATION            MEAN       WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- ----------------------------------------------------------------- 
                 0.0              0.161 
                1.56                       0.161               0.049                           1.78             k= 1, v=12 
                3.12                       0.188               0.988                           1.87             k= 2, v=12 
                6.25                       0.730               22.432         *              1.90              k= 3, v=12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.036     Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3438) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

Situação 2 – Réplica B 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3068 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação  
normal (com biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 
ppm - Vitec 3.000. Dosagem de biocida: 21,0 ppm 
mat. Ativa DBPNA (produto Rocide DB20) 
(Código LET 3438) - Situação 2 Réplica B 
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: 11/01/2007 
                                                                                                                                 

Código de entrada no Labtox: L306807               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 07/02/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 3,12 %              CEO 6,25 %  

VC  4,42 % 
 

Controle: 89,5 % de pluteus 

 
Ensaio com DSS (06/02/2007): 1,80 mg.L-1(IC: 1,75 – 1,85mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 2 – Réplica B (Código LET 3438), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 0,78; 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................8 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 58 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,18 a 8,35 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................5,03 a 6,55 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................27 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 2 – Réplica B (Código 
LET 3438). 

 
Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 

(%) Número por 
réplica 

% por  
solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 87  0 

Controle 84 12,5* 0 
 95  0 
 92 

 
89,5 

 0 

 
0 

 90  0 
0,78 89 25* 0 

 85  0 
 91 

 
88,75 

 0 

 
0 

88  0 
91 50* 0 
90  0 

 
1,56 

81 

 
87,5 

 0 

 
0 

 91   0  
3,12 81 85,5 100* 0 0 

 90   0  
 80   0  
 0     

6,25* 0 0    
 0     
 0     

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       ISOTONIZED       CALC.        SIG       TABLE        DEGREES OF 
   IDENTIFICATION          MEAN         WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ------------------------------------------------ 
                 0.0              0.105 
                0.78              0.113              0.257                  1.75             k= 1, v=15 
                1.56              0.125              0.686                  1.84             k= 2, v=15 
                3.12              0.145              1.372                  1.87             k= 3, v=15 
                6.25              1.000              30.698           *             1.88              k= 4, v=15 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.041     Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3439)  UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

 

Situação 2 – Réplica C 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3069 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação  
normal (com biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 
ppm - Vitec 3.000. Dosagem biocida: 21,0 ppm 
mat. Ativa DBPNA (produto Rocide DB20) 
(Código LET 3439) - Situação 2 Réplica C 
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: 11/01/2007 
                                                                                                                                 

Código de entrada no Labtox: L306907               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 07/02/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 3,12 %              CEO 6,25 %  

VC  4,42 % 
 

Controle: 89,5 % de pluteus 

 
Ensaio com DSS (06/02/2007): 1,80 mg.L-1(IC: 1,75 – 1,85mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 06 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 2 – Réplica C (Código LET 3439), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................7 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 60 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,17 a 8,36 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................6,11 a 6,62 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................27 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 2 – Réplica C (Código 
LET 3439). 

 
Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 

(%) Número por 
réplica 

% por  
solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 87  0 

Controle 84 12,5* 0 
 95  0 
 92 

 
89,5 

 0 

 
0 

 91  0 
1,56 87 25* 0 

 93  0 
 89 

 
90 

 0 

 
0 

83  0 
86 50* 0 
83  0 

 
3,12 

93 

 
86,25 

 0 

 
0 

 0   0  
6,25* 0 0 100* 0 0 

 0   0  
 0   0  

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        ISOTONIZED       CALC.        SIG        TABLE      DEGREES OF 
   IDENTIFICATION           MEAN         WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ------------------------------------------------- 
                 0.0               0.103 
                1.56                       0.103               0.097                    1.78            k= 1, v=12 
                3.12                       0.138               1.260                    1.87            k= 2, v=12 
                6.25                       1.000               34.707            *             1.90            k= 3, v=12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.036       Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

 
Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 

University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3440) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

Situação 3 – Réplica A 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3070 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Sem inibidor de incrustação – 
Dosagem de biocida: 21,0 ppm mat. Ativa DBPNA 
(produto Rocide DB20) (Código LET 3440) - Situação 3 
- Réplica A - Data de coleta: Não informada - Local de 
coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (URS)  

                                                                                                                                
Código de entrada no Labtox: L307007               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 07/02/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 3,12%              CEO 6,25%  

VC  4,42% 
 

Controle: 89,25% de pluteus 

 
Ensaio com DSS (06/02/2007): 1,80mg.L-1(IC: 1,75 – 1,85mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 06 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 3 – Réplica A (Código LET 3440), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................7 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 58 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,19 a 8,43 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................5,88 a 6,47 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................27 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 3 – Réplica A (Código 
LET 3440). 

 
Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 

(%) Número por 
réplica 

% por  
solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 87  0 

Controle 84 12,5* 0 
 94  0 
 92 

 
89,25 

 0 

 
0 

 96  0 
1,56 93 25* 0 

 95  0 
 96 

 
95 

 0 

 
0 

85  0 
82 50* 0 
92  0 

 
3,12 

90 

 
87,25 

 0 

 
0 

 0   0  
6,25* 0 0 100* 0 0 

 0   0  
 0   0  

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       ISOTONIZED       CALC.        SIG        TABLE      DEGREES OF 
   IDENTIFICATION          MEAN         WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ------------------------------------------------- 
                 0.0              0.079 
                1.56              0.079            1.226                   1.78              k= 1, v=12 
                3.12              0.128            0.853                   1.87              k= 2, v=12 
                6.25              1.000         38.056           *               1.90              k= 3, v=12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.033      Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3441) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

Situação 3 – Réplica B 
 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3071 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Sem inibidor de incrustação – 
Dosagem de biocida: 21,0 ppm mat. Ativa DBPNA 
(produto Rocide DB20) (Código LET 3441) - Situação 3 
- Réplica B - Data de coleta: 01/01/07 - Local de coleta: 
Rejeito da unidade de remoção de sulfato (URS)  

                                                                                                                                
Código de entrada no Labtox: L307107               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 07/02/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 3,12%              CEO 6,25%  

VC  4,42% 
 

Controle: 89,25% de pluteus 

 
Ensaio com DSS (06/02/2007): 1,80mg.L-1(IC: 1,75 – 1,85mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 06 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 3 – Réplica B (Código LET 3441), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 %.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................7 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 58 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,17 a 8,35 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................5,91 a 6,53 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................27 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 3 – Réplica B (Código 
LET 3441). 

 
Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 

(%) Número por 
réplica 

% por  
solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 87  0 

Controle 84 12,5* 0 
 94  0 
 92 

 
89,25 

 0 

 
0 

 92  0 
1,56 83 25* 0 

 91  0 
 90 

 
89 
 

 0 

 
0 

84  0 
86 50* 0 
88  0 

 
3,12 

88 

 
86,5 

 0 

 
0 

 0   0  
6,25* 0 0 100* 0 0 

 0   0  
 0   0  

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                        ISOTONIZED        CALC.        SIG        TABLE      DEGREES OF 
   IDENTIFICATION           MEAN         WILLIAMS   P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ---------------------------------------------------- 
                 0.0              0.105 
                1.56              0.110            0.211                    1.78            k= 1, v=12 
                3.12              0.135            1.268                    1.87            k= 2, v=12 
                6.25              1.000           37.821            *             1.90            k= 3, v=12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.033   Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
    

 

4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2006. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade crônica de curta duração – Método de Ensaio com ouriço-do-mar 
(Echinodermata:Echinoidea). NBR 15350, 17p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 
University of Wyoming, 19 p. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3442) UTILIZANDO  

Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
EXECUTADO POR: 

 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 
 
 
 

Laudo 3072 LVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio Embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus 

Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposição: 24 a 28 horas 

Resposta do ensaio: Efeito no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 
de anomalias) 

 
VALIDADE DO ENSAIO 

Desenvolvimento embriolarval no controle: ≥ 80% 

Sensibilidade do lote de organismos utilizados, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: DSS ( Dodecil sulfato de sódio) 

Faixa de sensibilidade dos organismos: CI50(I):1,46 – 1,94 mg.L-1 ( 21/02/2006 ) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Sem inibidor de incrustação – 
Dosagem de biocida: 21,0 ppm mat. Ativa DBPNA 
(produto Rocide DB20) (Código LET 3442) - Situação 3 
- Réplica C - Data de coleta: 01/01/07 - Local de coleta: 
Rejeito da unidade de remoção de sulfato (URS)  

                                                                                                                                
Código de entrada no Labtox: L307207               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 08/02/2007                   Data de término do ensaio: 09/02/2007 

    * A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

   

RESULTADOS 

 
 CENO 1,56%              CEO 3,12%  

VC 2,21% 
 

Controle: 95% de pluteus 

 
Ensaio com DSS (08/02/2007): 1,52mg.L-1(IC: 1,47 – 1,56mg.L-1) 

  IC: Intervalo de confiança 
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1 – OBJETIVO 

Este ensaio, realizado em 08 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade crônica do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 3 – Réplica C (Código LET 3442), sobre os embriões do ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus. 

 
 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação à L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.350 (ABNT, 2006), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos 

ovos a diferentes diluições da amostra, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento 

no desenvolvimento embriolarval e/ou anomalias nos organismos expostos, nas condições de 

ensaio. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de Williams 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
 
PREPARO DA AMOSTRA 
  

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 0,39; 0,78; 1,56; 3,12; 6,25 e 12,5%.  
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação.............................................................................................25 ± 1º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos.............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................6 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada  
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................36 a 39 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,25 a 8,35 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste:..........................................................6,14 a 7,03 mg.L-1

Duração do ensaio...........................................................................................................24 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
 
 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

Os valores máximos e mínimos de pH, oxigênio dissolvido e salinidade, medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio.  
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Tabela I: Número de pluteus normais de L. variegatus por réplica e percentual de pluteus 

normais obtido no controle e nas diferentes diluições do efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 3 – Réplica C (Código 
LET 3442). 

 
Pluteus Normais Pluteus Normais Solução-teste 

(%) Número por 
réplica 

% por  
solução-teste 

Solução-teste 
(%) Número por 

réplica 
% por  

solução-teste 
 94  0 

Controle 98 3,12* 0 
 98  0 
 90 

 
95 

 0 

 
0 

 94  0 
0,39 98 6,25* 0 

 90  0 
 92 

 
93,5 

 0 

 
0 

93  0 
96 12,5* 0 
90  0 

 
0,78 

90 

 
92,3 

 0 

 
0 

 90     
1,56 95 92,5    

 95     
 90     

* Significativamente diferente do controle. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    ISOTONIZED        CALC.       SIG        TABLE      DEGREES OF 
IDENTIFICATION          MEAN        WILLIAMS    P=.05   WILLIAMS     FREEDOM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 0.0       0.050 
                0.39       0.065      0.723                1.75        k= 1, v=15 
                0.78       0.076      1.266                1.84        k= 2, v=15 
                1.56       0.076      1.266                1.87        k= 3, v=15 
                3.12       1.000     45.813       *        1.88        k= 4, v=15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s =    0.029  Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados neste laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (SEM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3434) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
 

Situação 1 – Réplica A 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3064 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (sem biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 ppm  - 
Vitec 3.000 (Código LET 3434) - Situação 1 - Réplica A  

                                                            Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: 11/01/2007 

                                                                                                                                                                                                    
Código de entrada no Labtox: L306407               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 29/01/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox. 
 

 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 46,08%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 37,91 – 56,02 % 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

 
Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 mg.L-1) 

 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) 

Situação 1 – Réplica A (Código LET 3434), sobre o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %. Em 100% os 

organismos morreram durante a montagem do ensaio. 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................4 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 6 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 49 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,36 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,38 a 7,38 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) – Situação 1 – Réplica A (Código 
LET 3434). 

 
 

Número de misidáceos vivos  
Soluções-teste 

(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

1,56 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

3,12 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10  
10 10 10 10 10 0 

 

6,25 
10 10 10 10 10  
10 10 10 10 10  
10 10 10 10 10 0 

 

12,5 
10 10 10 10 10  
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

25 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 5 5 4 2  
10 7 7 7 7 56,7 

 

50 
10 6 6 6 4  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo      Duration:   96 hours      Concentration Unit:  % 
Raw Data: 
  Concentration:               1.56    3.12    6.25   12.5   25   50 
  Number Exposed:            30      30      30      30      30      30 
  Mortalities:                        0        0        0        0        0      17 
  SPEARMAN-KARBER TRIM:             43.33% 
 
  SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:          46,08 
                95% Lower Confidence:          37,91 
                95% Upper Confidence:          56,02 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (SEM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3435) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 1 – Réplica B 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3065 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (sem biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 ppm  - 
Vitec 3.000  (Código LET 3435) Situação 1 - Réplica B - 
Data de coleta: 11/01/2007 - Local de coleta: Rejeito da 
unidade de remoção de sulfato (URS) 
                                                                                                                   

Código de entrada no Labtox: L306507               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 29/01/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 68,16%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 63,16 – 73,24 % 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

 
Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 mg.L-1) 

 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) 

(código LET 3435) Situação 1 – Réplica B, sobre o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %. Em 100% os 

organismos morreram durante a montagem do ensaio. 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................4 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 7 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 48 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,34 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,45 a 7,16 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) - Situação 1 – Réplica B (Código 
LET 3435). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

1,56 
10 10 10 10 9 

 

3,3 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 9 

 

3,12 
10 10 10 10 10 

 

3,3 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

6,25 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

12,5 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 9 9 9 9 

 

25 
10 10 10 10 10 

 

3,3 

10 10 10 10 10 
10 9 9 9 9 

 

50 
10 9 9 9 9 

 

6,7 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

100 
10 0 0 0 0 

 

100 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo       Duration:   96 hours       Concentration Unit:  % 
  Raw Data: 
   Concentration:               1.56    3.12    6.25   12.5     25      50   100 
   Number Exposed:           30       30       30       30      30      30    30 
   Mortalities:                       1         1         0         0        1        2    30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:              3.33% 
 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:          68,16 
                 95% Lower Confidence:          63,44 
                 95% Upper Confidence:          73,24 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (SEM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3436) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 1 – Réplica C 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3066 MJA 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (sem biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 ppm  - 
Vitec 3.000 (Código LET 3436) - Situação 1 - Réplica C 
Data de coleta: 11/01/2007 - Local de coleta: Rejeito da 
unidade de remoção de sulfato (URS)  

                                                                                                                                                                                                    
Código de entrada no Labtox: L306607               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 29/01/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 46,08%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 37,91 – 56,02 % 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

 
Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 mg.L-1) 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) 

(Código LET 3436) – Situação 1 - Réplica C, sobre o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %. Em 100% os 

organismos morreram durante a montagem do ensaio. 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................4 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 7 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 48 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,39 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,45 a 7,22 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (sem biocida) - Situação 1 – Réplica C (Código 
LET 3436). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

1,56 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

3,12 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

6,25 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

12,5 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

25 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 8 7 5 3 
10 8 8 8 7 

 

50 
10 7 7 6 3 

 

56,7 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo      Duration:   96 hours      Concentration Unit:  % 
  Raw Data: 
   Concentration:               1.56    3.12    6.25   12.5    25      50 
   Number Exposed:           30       30       30      30      30      30 
   Mortalities:                       0         0         0        0        0      17 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:             43.33% 
 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:          46,08 
                 95% Lower Confidence:          37,91 
                 95% Upper Confidence:          56,02 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 

 
 

 LAUDO ELABORADO POR: REVISADO POR: 
Dra. Marcia Vieira Reynier  

CRBio-2  - 07135/02 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus 
  CRBio-2 - 12156/02 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2007. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3437) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 2 – Réplica A 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3067 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 

 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 ppm  - 
Vitec 3.000 – Dosagem biocida: 21,0 ppm mat. Ativa 
DBPNA (produto Rocide DB20) (Código LET 3437) - 
Situação 2 - Réplica A  
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato 
(URS) - Data de coleta: 11/01/2007 

Código de entrada no Labtox: L306707               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 25/01/2007                   Data de término do ensaio: 29/01/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 4,42%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): não calculado 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

 
Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 mg.L-1) 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve como objetivo determinar a 

toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) 

Situação 2 – Réplica A (Código LET 3437), sobre o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 %. Em 100% os 

organismos morreram durante a montagem do ensaio. 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................4 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 7 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 47 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,13 a 8,31 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................4,42 a 7,09 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 2 – Réplica A (Código 
LET 3437). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

1,56 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

3,12 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 9 6 5 0 
10 8 6 3 0 

 

6,25 
10 7 5 4 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

12,5 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

25 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

50 
10 0 0 0 0 

 

100 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo      Duration:   96 hours      Concentration Unit:  % 
Raw Data: 
   Concentration:               1.56    3.12    6.25   12.50 
   Number Exposed:            30      30       30       30 
   Mortalities:                        0        0       30       30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:               .00% 
 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:    4,42 
                                         95% Confidence Limits are not reliable. 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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Dra. Marcia Vieira Reynier  

CRBio-2  - 07135/02 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus 
  CRBio-2 - 12156/02 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2007. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3438) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 2 – Réplica B 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3068 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 

 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 ppm  - 
Vitec 3.000. Dosagem de Biocida: 21,0 ppm mat. Ativa 
DBPNA (produto Rocide DB20) (Código LET 3438) - 
Situação 2 - Réplica B  
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: 11/01/2007 

Código de entrada no Labtox: L306807               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 10/02/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 4,24 %  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 3,98 – 4,51 %    
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

 
Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 mg.L-1) 

 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar 

a toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 2 – Réplica B (Código LET 3438), sobre o microcrustáceo Mysidopsis 

juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 e 100%. 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................5 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 6 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 58 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,10 a 8,32 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,38 a 6,55 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 2 – Réplica B (Código 
LET 3438). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 9 9 9 9 
10 10 9 9 8 

 

3,12 
10 9 9 9 9 

 

13,3 

10 8 0 0 0 
10 10 0 0 0 

 

6,25 
10 10 5 1 1 

 

96,7 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

12,5 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

25 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

50 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

100 
10 0 0 0 0 

 

100 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo      Duration: 96 h     Concentration Unit:  % 
 Raw Data: 
   Concentration:               3.12    6.25   12.5    25    50    100 
   Number Exposed:             30      30      30     30    30      30 
   Mortalities:                         4      29      30     30    30      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM: 13.33% 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50: 4,24 
                 95% Lower Confidence: 3,98               95% Upper Confidence: 4,51 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3439) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 2 – Réplica C 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3069 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Dosagem de inibição: 2,3 ppm  - 
Vitec 3.000. Dosagem de Biocida: 21,0 ppm mat. Ativa 
DBPNA (produto Rocide DB20) (Código LET 3439) - 
Situação 2 - Réplica C 
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) Data de coleta: 11/01/2007 

Código de entrada no Labtox: L306907               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 10/02/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 4,22%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 3,90 – 4,56% 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

 
Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 mg.L-1) 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar 

a toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 2 – Réplica C (Código LET 3439), sobre o microcrustáceo Mysidopsis 

juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 e 100%. 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................5 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 6 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 58 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,11 a 8,32 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,01 a 6,53 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 2 – Réplica C (Código 
LET 3439). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 9 9 9 9 
10 10 9 8 8 

 

3,12 
10 10 8 8 8 

 

16,7 

10 10 2 0 0 
10 10 6 2 0 

 

6,25 
10 10 2 2 2 

 

93,3 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

12,5 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

25 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

50 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

100 
10 0 0 0 0 

 

100 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo      Duration: 96 h     Concentration Unit: % 
 Raw Data: 
   Concentration:               3.12    6.25   12.5      25      50    100 
   Number Exposed:            30       30       30      30      30      30 
   Mortalities:                        5       28       30       30      30      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:   16.67% 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:  4,22 
                 95% Lower Confidence: 3,90           95% Upper Confidence: 4,56 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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  CRBio-2 - 12156/02 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3440) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 3 – Réplica A 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3070 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Sem inibidor de incrustação – 
Dosagem de biocida: 21,0 ppm mat. Ativa DBPNA 
(produto Rocide DB20) (Código LET 3440) - Situação 3 
- Réplica A  
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: Não informada. 

                                                                                                                                                                                                    
Código de entrada no Labtox: L307007               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 10/02/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 4,62%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 4,34 – 4,93% 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 mg.L-1) 
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1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar 

a toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 3 – Réplica A (Código LET 3440), sobre o microcrustáceo Mysidopsis 

juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50%. Na diluição de 100% 

os organismos morreram durante a montagem do ensaio. 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................5 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 6 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 47 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,11 a 8,32 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,48 a 6,49 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 3 – Réplica A (Código 
LET 3440). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

1,56 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

3,12 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 6 2 1 
10 7 1 1 0 

 

6,25 
10 10 5 1 1 

 

93,3 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

12,5 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

25 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

50 
10 0 0 0 0 

 

100 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite nosso site: www.labtox.com.br 

 



 
                                                                                    L3070MJA – Rev 00 

Avenida 24, s/n° - Polo Bio-Rio - Laboratório 4 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão 
Cep: 21941-590 – Rio de Janeiro – RJ – Tel/Fax:(5521) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 – e-mail: labtox@labtox.com.br

5

 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 Test Type: agudo       Duration: 96 h    Concentration Unit:  % 
 Raw Data: 
   Concentration:               1.56    3.12    6.25   12.5      25      50 
   Number Exposed:             30      30       30       30      30      30 
   Mortalities:                         0        0        28      30      30      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:  .00% 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50: 4,62 
                 95% Lower Confidence:  4,34                 95% Upper Confidence:  4,93 
 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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Dra. Marcia Vieira Reynier  

CRBio-2  - 07135/02 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus 
  CRBio-2 - 12156/02 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3441) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 3 – Réplica B 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3071 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Sem inibidor de incrustação – 
Dosagem de biocida: 21,0 ppm mat. Ativa DBPNA 
(produto Rocide DB20) (Código LET 3441) - Situação 3 
- Réplica B  
Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de 
sulfato (URS) - Data de coleta: 01/01/07 

                                                                                                                                                                                                    
Código de entrada no Labtox: L307107               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 06/02/2007                   Data de término do ensaio: 10/02/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 4,36%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): Não calculado 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 mg.L-1) 
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1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar 

a toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 3 – Réplica B (Código LET 3441), sobre o microcrustáceo Mysidopsis 

juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100%.  

 
RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................5 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 6 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 58 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,16 a 8,29 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,65 a 6,58 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 3 – Réplica B (Código 
LET 3441). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

3,12 
10 10 10 9 9 

 

3,3 

10 9 4 2 0 
10 10 3 1 0 

 

6,25 
10 10 6 1 0 

 

100 

10 10 3 1 0 
10 10 6 1 0 

 

12,5 
0 0 0 0 0 

 

100 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 

 

25 
0 0 0 0 0 

 

100 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

 

50 
0 0 0 0 0 

 

100 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

 

100 
0 0 0 0 0 

 

100 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo       Duration:   96 hours        Concentration Unit:  % 
Raw Data: 
   Concentration:               3.12    6.25   12.5   25 
   Number Exposed:           30       30       30      30 
   Mortalities:                       1       30       30      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:              3.33% 
 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:           4,36 
                                         95% Confidence Limits are not reliable. 
 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM  EFLUENTE DA PLATAFORMA  FPSO-BRASIL 

DESSULFATAÇÃO NORMAL (COM BIOCIDA) (CÓDIGO LET 3442) UTILIZANDO 

Mysidopsis  juniae (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 

 
Situação 3 – Réplica C 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS / SMS 
Rua Moraes e Silva, 40 – 10º andar 

Maracanã, RJ, CEP: 20171-030 
Tel: (21) 3876-0314 

 
Técnico solicitante: Patrícia Cotta 

E-mail: pcotta.excellence@petrobras .com.br 
 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
  
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 
Tel: (21) 3867-5651 / 3525-2466 / 3525-2442 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
 

 
 

Laudo 3072 MJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 
DADOS DO ENSAIO 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 96 horas 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 
 

VALIDADE DO ENSAIO 

Sobrevivência dos organismos no controle: ≥ 90% 

Sensibilidade dos organismos do cultivo, à substância de referência, dentro da faixa 

estabelecida pelo Labtox 

Substância de referência: Zinco (sulfato de zinco heptahidratado) 

Periodicidade dos ensaios com a substância de referência: mensal 

Faixa de sensibilidade do organismo CL(I)50; 96h: 0,22 – 0,41 mg.L-1 (08/01/2007) 

 

DADOS DA AMOSTRA 

Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plataforma FPSO-Brasil - Dessulfatação 
normal (com biocida) – Sem inibidor de incrustação – 
Dosagem de biocida: 21,0 ppm mat. Ativa DBPNA 
(produto Rocide DB20) (Código LET 3442) - Situação 3 
- Réplica C - Data de coleta: 01/01/07 - Local de coleta: 
Rejeito da unidade de remoção de sulfato (URS)  

                                                                                                                                                                                                    
Código de entrada no Labtox: L307207               Data de entrada no Labtox: 19/01/2007* 

Data de início do ensaio: 07/02/2007                   Data de término do ensaio: 11/02/2007 

* A amostra foi enviada congelada ao Labtox 
 

 

RESULTADOS 

 
CL(I)50; 96h: 4,22%  

 
 

Intervalo de confiança (IC): 3,96 – 4,49% 
 

Sobrevivência no controle: 100 % 
 

Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 mg.L-1) 
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 1 – OBJETIVO 

 Este ensaio, realizado de 07 a 11 de fevereiro de 2007, teve como objetivo determinar 

a toxicidade aguda do efluente da plataforma FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com 

biocida) Situação 3 – Réplica C (Código LET 3442), sobre o microcrustáceo Mysidopsis 

juniae. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em NBR 15.308 (ABNT, 2005), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae foram expostos a diferentes diluições da amostra, num sistema 

estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A amostra foi enviada congelada ao Labtox. No dia da realização do ensaio foi 

descongelada em temperatura ambiente e utilizada como solução-estoque (100%) para o 

preparo das seguintes soluções-teste: 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50%. Em 100%, os 

organismos morreram durante a montagem do ensaio. 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
Tipo de ensaio: ...................................................................................................................agudo 
Temperatura de incubação: ........................................................................................25 ± 1,0 ºC 
Luminosidade: ........................................................................... 12 horas claro/12 horas escuro 
Frasco teste: ....................................................................................................béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: ................................................................................................300 mL 
Origem dos organismos: ..................................................................................... cultivo Labtox 
Idade dos organismos: ..................................................................................................3 a 6 dias 
Nº de organismos / frasco: ...................................................................................................... 10 
Nº de réplicas / solução-teste: ....................................................................................................3 
Nº de soluções-teste: .......................................................................................... 6 + 1 controle * 
Alimentação: ...............................20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos / misidáceo / dia 
Água de diluição: .............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste:......................................................................................36 a 47 ‰ 
pH das soluções-teste:.................................................................................................8,18 a 8,35 
Oxigênio dissolvido das soluções-teste ..........................................................5,71 a 6,72 mg.L-1

Duração do ensaio: .........................................................................................................96 horas 
Resposta: .................................................................................................................. mortalidade 
Valor medido: ....................CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h) 
Método de cálculo: ....................................Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977) 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste.  

Os valores máximos e mínimos de oxigênio dissolvido, pH e salinidade medidos no 

início e ao final do ensaio, encontram-se na lista de resumo das condições de ensaio. 

 
Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com efluente da plataforma 
FPSO-Brasil, dessulfatação normal (com biocida) Situação 3 – Réplica C (Código 
LET 3442). 

 
Número de misidáceos vivos  

Soluções-teste 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade  
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

Controle 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

 

1,56 
10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 
10 9 9 9 9 

 

3,12 
10 10 9 9 9 

 

6,7 

10 7 3 3 0 
10 8 4 4 0 

 

6,25 
10 10 4 4 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

12,5 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

25 
10 0 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 

 

50 
10 0 0 0 0 

 

100 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Test Type: agudo     Duration:   96 hours       Concentration Unit:  % 
  Raw Data: 
   Concentration:               1.56    3.12    6.25   12.5 
   Number Exposed:           30       30      30      30 
   Mortalities:                       0         2      30      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:               .00% 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:           4,22 
                 95% Lower Confidence:           3,96 
                 95% Upper Confidence:           4,49 
 
GARANTIA DOS RESULTADOS 
 
 Os dados apresentados nesse laudo são confidenciais e referem-se unicamente aos 

resultados obtidos no ensaio com a amostra acima citada.  Os dados brutos encontram-se à 

disposição da Empresa solicitante no Labtox. 

 Este laudo só pode ser reproduzido por completo.  A reprodução de partes deste, só 

pode ser realizada com autorização escrita do Labtox. 

 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. Ecotoxicologia Aquática – 

Toxicidade aguda – Método de Ensaio com misidáceos (Crustacea). NBR 15308, 17p. 

Hamilton, M.; Russo, R.C. & Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Karber Method for 

estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science & 

Technology, 1977, vol. 11, nº 7. 
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Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-122-TFR-01 

CÓDIGO LET 3076 (MÉTODO ANDERSON) UTILIZANDO 

Lytechinus variegatus  (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

        Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus  

Tipo de ensaio: crônico de curta duração 

Resposta do ensaio: Efeitos no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 

de anomalias) 

Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1 ESS-122-TFR-01 
Código Let 3076 - Método Anderson (1:9) 
Data de coleta: 17/08/2003 

  
                                                                    
Código de entrada no Labtox: L208705 Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 15/08/2005  Data de término do ensaio: 16/08/2005 

  
 

 

RESULTADOS 

 

CENO 0,78 % da FSA        CEO 1,56 % da FSA 

VC 1,10 % da FSA 

 

Controle: 89,75% de pluteus 

DSS: CE(I)50: 1,65 mg.L-1 (IC: 1,61 – 1,69 mg.L-1) 

             IC: Intervalo de confiança 

Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 
amostra acima citada.  

 
Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 

ser realizada com autorização escrita do Labtox.   
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado em 15 de agosto de 2005, foi avaliar a toxicidade 

crônica do extrato do óleo 1 ESS-122-TFR-01, código Let 3076 (Método Anderson), sobre os 

embriões do ouriço Lytechinus variegatus. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação a L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em CETESB (1999), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos ovos a 

diferentes diluições do extrato, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento no 

desenvolvimento embriolarval e/ou ocorrência de anomalias nos organismos expostos, nas 

condições de ensaio. 

A cada série de amostra testada é realizado um ensaio de toxicidade com a substância 

de referência, dodecil sulfato de sódio (DSS), com o objetivo de verificar se a sensibilidade 

dos organismos utilizados encontra-se dentro da faixa de toxicidade previamente estabelecida 

para a espécie.  

 
CÁLCULO DA CENO, CEO E  VC 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de hipóteses 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

A normalidade e a homocedasticidade da proporção de larvas pluteus com 

desenvolvimento normal foi verificada através dos testes de “Shapiro-Wilks” e “Bartlett”, 

respectivamente. A estimativa dos valores de CENO e CEO foi feita através do teste 

paramétrico de “Williams”. 

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A Fração Solúvel do óleo em Água (FSA) foi preparada na proporção 1:9 (v/v) 

seguindo a metodologia descrita em Anderson et al. (1974). Esta mistura foi agitada em 

agitador magnético por 20 horas em frasco Mariotte, com vórtex medindo 1/3 do volume 

total, e decantada por uma hora.  Após esse período, a fração aquosa foi retirada e utilizada  

 



 
                                                                                                                                                        L2087ALVC 

Avenida 24, s/n° - Polo Bio-Rio - Laboratório 4  - Cidade Universitária - Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 21941-590  – Tel/fax:(21) 3867-5651/ 3867-5501 R: 220 – e-mail: labtox@labtox.com.br 

Visite nosso site: www.labtox.com.br 

4

 

como solução-estoque (100% da FSA) para o preparo das seguintes soluções-teste: 0,78; 1,56; 

3,12;  6,25; 12,5; 25; 50 e 100% da FSA (Fichas em anexo). 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação..........................................................................................25 ± 0,5º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos..............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................8 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste.......................................................................................35 a 36 ‰ 
Duração do ensaio...........................................................................................................24 horas  
Resposta..................................... retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias 
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
VALIDADE DO ENSAIO 

O ensaio é considerado válido quando: 

 Apresentar no controle o mínimo de 80% de pluteus; 

 O resultado do ensaio com a substância de referência, estiver dentro do limite estabelecido 

para a espécie pelo Labtox que é de 0,88 a 2,66 mg.L-1. 

 

3 – RESULTADOS 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

O valor de CENO (concentração de efeito não observado) obtido com o extrato do 

óleo 1 ESS-122-TFR-01, código Let 3076 (Método Anderson) foi de 0,78%, o valor de CEO 

(concentração de efeito observado) foi de 1,56% e o VC (valor crônico) de 1,10 % da FSA. 

O valor médio do percentual de pluteus normais obtido no controle foi de 89,75% e a 

CE(I)50 obtida com a substância de referência (DSS) foi de 1,65mg.L-1(IC:1,61–1,69 mg.L-1). 

Os valores de oxigênio, pH e salinidade, medidos no início e final do ensaio, 

encontram-se listados nas fichas em anexo.  
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Tabela I: Número de pluteus normais e mal formados de L. variegatus obtidos no ensaio 
realizado com o extrato do óleo 1 ESS-122-TFR-01, código Let 3076 (Método 
Anderson). 

 
No de pluteus No de pluteus Diluição 

da FSA 
(%) Normais Mal formados

Diluição 
da FSA 

(%) Normais Mal formados

 93 07  25 75 
Controle 93 07 12,5* 32 68 

 81 19  30 70 
 92 08  27 73 
 86 14  22 78 

0,78 92 08 25* 20 80 
 90 10  25 75 
 90 10  21 79 
 80 20  0 100 

1,56* 82 18 50* 0 100 
 77 23  0 100 
 81 19  0 100 
 46 54  0 100 

3,12* 47 53 100* 0 100 
 50 50  0 100 
 48 52  0 100 
 42 58    

6,25* 40 60    
 45 55    
 42 58    

 * Diferença significativa em relação ao controle 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)    TABLE 2 OF 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       ISOTONIZED          CALC.          SIG        TABLE        DEGREES OF 
   IDENTIFICATION           MEAN           WILLIAMS    P=.05   WILLIAMS       FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ----------------------------------------------------- 
                 0,0           0.103 
                0,78          0.105      0.115                         1.72                k= 1, v=21 
                1,56          0.200      4.474               *            1.80                k= 2, v=21 
                3,12          0.523     19.271             *            1.83                k= 3, v=21 
                6,25          0.578     21.794             *            1.84                k= 4, v=21 
                12,5          0.715     28.103             *            1.85                k= 5, v=21 
                  25           0.780     31.086             *            1.85                k= 6, v=21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
s =  0.031     Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2005. 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo-teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 

 
Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1-ESS-122-TFR-01 

Código LET 3076 - Método Anderson (1:9) 
Data de coleta: 17/08/2003 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L208705 

Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 15/08/2005 

Data de término do ensaio: 19/08/2005 

 

Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 
amostra acima citada.  

Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 
ser realizada com autorização escrita do Labtox.   

 

  
 

RESULTADOS 

 

CL(I)50; 96 horas: 18,51 % da FSA 
 

Intervalo de confiança (IC): 16,40 – 20,90% da FSA 

 

Sobrevivência no controle: 100 % 

 

Zinco: CL(I) 50: 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1) 
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado de 15 a 19 de agosto de 2005, foi avaliar a 

toxicidade aguda do extrato do óleo 1-ESS-122-TFR-01 código LET 3076 (Método 

Anderson) sobre o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 

2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em Cetesb (1992), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae com 5 a 7 dias de idade, foram expostos a diferentes diluições do 

extrato, num sistema estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 

PREPARO DA AMOSTRA 
 
 A Fração Solúvel do óleo em Água (FSA) foi preparada na proporção 1:9 (v/v) 

seguindo a metodologia descrita em Anderson et al. (1974). Esta mistura foi agitada em 

agitador magnético por 20 horas em frasco Mariotte, com vórtex medindo 1/3 do volume 

total, e decantada por uma hora. Após esse período, a fração aquosa foi retirada e utilizada 

como solução-estoque (100% da FSA) para o preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 

12,5; 25,0; 50,0 e 100% da FSA (Fichas em anexo).  

 

VALIDADE DO ENSAIO 

 O ensaio é considerado válido quando o percentual de sobrevivência no controle é 

maior ou igual a 90%. 

 
CONTROLE DOS ENSAIOS DE Mysidopsis juniae 

 

Mensalmente é realizado um ensaio de toxicidade com a substância de referência, 

zinco (Zn), na forma de sulfato de zinco heptahidratado, com o objetivo de verificar se a 

sensibilidade dos organismos cultivados no Labtox encontra-se dentro da faixa de toxicidade 

previamente estabelecida para a espécie pelo laboratório, que é de 0,21 a 0,41 mg.L-1. 

O resultado da CL(I)50; 96h obtido no ensaio realizado, em agosto de 2005, com o 

zinco foi 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1). 
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

 
 
Tipo de ensaio: ----------------------------------------------------------------------------------- agudo
Temperatura de incubação: ----------------------------------------------------------------- 25 ± 1 ºC
Luminosidade: ------------------------------------------------------ 12 horas claro/12 horas escuro
Frasco-teste: ----------------------------------------------------------------------- béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: --------------------------------------------------------------------- 300 mL
Origem dos organismos: ------------------------------------------------------------- Cultivo Labtox
Idade dos organismos: ---------------------------------------------------------------------- 5 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: -------------------------------------------------------------------------- 10
Nº de réplicas / solução-teste: ----------------------------------------------------------------------- 3 
Nº de soluções-teste: ---------------------------------------------------------------- 6 + 1 controle * 
Alimentação: ----------------------20 náuplios de Artemia sp. Recém eclodidos/misidáceo/dia 
Água de diluição: -------------------------------------------------------água do mar natural filtrada
Salinidade das soluções-teste: ------------------------------------------------------------- 35 a 36‰
Duração do ensaio: --------------------------------------------------------------------------- 96 horas 
Resposta: ----------------------------------------------------------------------------------- mortalidade
Valor medido: ------------------------------------ CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos 

                                 organismos em 96h) 
Método de cálculo: ------------------------ Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al.,1977)
 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
3 – RESULTADOS 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste. 

 A CL(I)50;96h obtida com o extrato do óleo 1-ESS-122-TFR-01 código LET 3076 

(Método Anderson) foi de 18,51% da FSA (IC: 16,40 – 20,90% da FSA) e a sobrevivência no 

controle foi de 100 %. 

Os valores de salinidade, pH e oxigênio dissolvido, medidos no início e no final do 

ensaio, encontram-se listados nas fichas em anexo. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Test Type: agudo        Duration:  96 hours        Concentration Unit:  % 
  Raw Data: 
   Concentration:            3.12    6.25   12.5    25      50     100 
   Number Exposed:        30       30      30      30      30      30 
   Mortalities:                    0        0        3       25      30      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:               .00% 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:  18,51 
                 95% Lower Confidence:          16,40 
                 95% Upper Confidence:          20,90 
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Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com o extrato do óleo 1-
ESS-122-TFR-01, código LET 3076 (Método Anderson). 

 

Número de misidáceos vivos Diluição da 
FSA 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade 
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

Controle 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

3,12 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

6,25 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 9 9 

10 10 10 10 8 

 

12,5 

10 10 10 10 10 

 

10 

10 10 8 2 2 

10 10 8 0 0 

 

25 

10 10 10 4 3 

 

83,3 

10 6 0 0 0 

10 5 0 0 0 

 

50 

 10 7 0 0 0 

 

100 

 10 0 0 0 0  

100 10 0 0 0 0 100 

 10 0 0 0 0  
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-122-TFR-01 

CÓDIGO LET 3076 (MÉTODO TARZWELL) UTILIZANDO 

Lytechinus variegatus  (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 
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Cidade Universitária – Ilha do Fundão 
Tel: (21) 3867-5651 / 3867-5501 ramal 220 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
CEP: 21941-590  

 
 
 

Ensaio 2087TLVC 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus  

Tipo de ensaio: crônico de curta duração 

Resposta do ensaio: Efeitos no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 

de anomalias) 

Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1-ESS-122-TFR-01 
Código LET 3076 - Método Tarzwell 
Data de coleta: 17/08/2003 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L208705 Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 09/08/2005  Data de término do ensaio: 10/08/2005 

 
 

 

RESULTADOS 

 

CENO  500 ppm da FDA      CEO  1.000 ppm da FDA 

VC  707 ppm da FDA 

 

Controle: 87,5% de pluteus 

 

DSS: CE(I)50: 1,44 mg.L-1 (IC: 1,39 – 1,50 mg.L-1) 
     IC – Intervalo de confiança 

 
Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 

amostra acima citada.  
Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 

ser realizada com autorização escrita do Labtox.   
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado em 09 de agosto de 2005, foi avaliar a toxicidade 

crônica do extrato do óleo 1-ESS-122-TFR-01, código LET 3076 (Método Tarzwell), sobre os 

embriões do ouriço Lytechinus variegatus. 

 

2 - METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação a L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em CETESB (1999), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos ovos a 

diferentes diluições do extrato, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento no 

desenvolvimento embriolarval e/ou ocorrência de anomalias nos organismos expostos, nas 

condições de ensaio. 

A cada série de amostra testada é realizado um ensaio de toxicidade com a substância 

de referência, dodecil sulfato de sódio (DSS), com o objetivo de verificar se a sensibilidade 

dos organismos utilizados encontra-se dentro da faixa de toxicidade previamente estabelecida 

para a espécie.  

 

CÁLCULO DA CENO, CEO E  VC 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de hipóteses 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

A normalidade e a homocedasticidade da proporção de larvas pluteus com 

desenvolvimento normal foi verificada através dos testes de “Shapiro-wilks” e “Bartlett”, 

respectivamente. A estimativa dos valores de CENO e CEO foi feita através do teste 

paramétrico de “Williams”. 

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 

PREPARO DA AMOSTRA 

 A Fração Dispersa do óleo em Água (FDA) foi preparada avolumando-se 3 mL de 

óleo para 3 litros, com água do mar (1000 ppm (v/v)), seguindo a metodologia descrita em 
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Tarzwell (1969). Esta mistura foi agitada em homogeneizador elétrico por 5 segundos a uma 

velocidade de 13.000 rpm e decantada. Após a decantação, a fração dispersa foi retirada e 

utilizada como solução-estoque (1.000 ppm da FDA) para o preparo das seguintes soluções-

teste: 7,81; 15,62; 31,25; 62,5; 125; 250; 500 e 1.000 ppm da FDA (Fichas em anexo). 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico  
Temperatura de incubação..........................................................................................25 ± 0,5º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos..............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste............................................................................................8 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste......................................................................................33 a 35  ‰ 
Duração do ensaio...........................................................................................................26 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991)  
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
VALIDADE DO ENSAIO 

O ensaio é considerado válido quando: 

 Apresentar no controle o mínimo de 80% de pluteus; 

 O resultado do ensaio com a substância de referência estiver dentro do limite estabelecido 

para a espécie pelo Labtox que é de 0,88 a 2,66 mg.L-1. 

 

3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

O valor de CENO (concentração de efeito não observado) obtido com o extrato do 

óleo 1-ESS-122-TFR-01, código LET 3076 (Método Tarzwell) foi de 500 ppm da FDA, o 

valor de CEO (concentração de efeito observado) foi de 1.000 ppm da FDA e o VC (valor 

crônico) de 707 ppm da FDA. 
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O valor médio do percentual de pluteus normais obtido no controle foi de 87,5% e a 

CE(I)50 obtida com a substância de referência (DSS) foi de 1,44 mg.L-1 (IC: 1,39 – 1,50 

mg.L-1). 

Os valores de oxigênio dissolvido, pH e salinidade, medidos no início e no final do 

ensaio, são apresentados nas fichas em anexo. 

 
Tabela I: Número de pluteus normais e mal formados de L. variegatus obtidos no ensaio realizado 

com o extrato do óleo 1-ESS-122-TFR-01, código LET 3076 (Método Tarzwell). 
 

No de pluteus No de pluteus Diluição 
da FDA 
(ppm) Normais Mal formados 

Diluição 
da FDA 
(ppm) Normais Mal formados 

 88 12  88 12 
Controle 89 11 125 90 10 

 86 14  87 13 
 87 13  87 13 
 87 13  90 10 

7,81 89 11 250 89 11 
 88 12  87 13 
 86 14  88 12 
 88 12  89 11 

15,62 88 12 500 90 10 
 86 14  88 12 
 86 14  89 11 
 87 13  82 18 

31,25 86 14 1.000* 80 20 
 88 12  78 22 
 88 12  85 15 
 86 14    

62,5 86 14    
 89 11    
 87 13    

* Diferença significativa em relação ao controle 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)      TABLE 2 OF 2 
                                      ISOTONIZED           CALC.         SIG         TABLE                   DEGREES OF 
IDENTIFICATION            MEAN               WILLIAMS   P=.05     WILLIAMS                FREEDOM 
                 0,0        0.123 
                7,81        0.123      0.204                1.71        k= 1, v=27 
               15,62        0.123      0.204                1.79        k= 2, v=27 
               31,25        0.123      0.204                1.81        k= 3, v=27 
                62,5        0.123      0.204                1.82        k= 4, v=27 
                 125        0.123      0.204                1.83        k= 5, v=27 
                 250        0.123      0.204                1.84        k= 6, v=27 
                 500        0.123      0.204                1.84        k= 7, v=27 
                1000        0.188      5.828            *        1.84        k= 8, v=27 
s =    0.015   Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
 
 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 1999. Água do mar. Teste 

de toxicidade crônica de curta duração com Lytechinus variegatus, Lamarck, 1816. Norma 

Técnica L5.250, São Paulo, Cetesb, 22 p. 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 

University of Wyoming, 19 p. 

Tarzwell, C.M. 1969. Standart methods for the determination of relative toxicity of oil 

dispersants and mixtures of dispersants and various oils to aquatic organisms. In: 

Proceedings Joint Conference on Prevention and Control of Oil Spills. American 

Petroleum Institute and Federal Water Pollution Control Administration. December 15-

17, 1969. New York. P:179-186. 
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5 - EQUIPE TÉCNICA 
 
DIRETORAS:  
MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02 
Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02 
Dra. Maria Cristina da Silva Maurat - CRBio-2  - 12671/02 
 
BIÓLOGAS: 
Carina C. Gomes Machado - CRBio-2 – 32963/02  
Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P  
Gabrielle A. Correa da Rocha – CRBio-2 – 42496/02 P 
Viviane Euzébio Luiz – CRBio-2 – 42535/02 P 
 
    

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
Dra. Marcia Vieira Reynier 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus   

 
 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2005. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM O EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-122-TFR-01 

CÓDIGO LET 3076  (MÉTODO TARZWELL) UTILIZANDO   

Mysidopsis juniae  (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 
 
 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 
 

CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 
Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello 

Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Q7 
Tel: (21) 3865-6191 

 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão 
Tel: (21) 3867-5651 / 3867-5501 ramal 220 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
CEP: 21941-590  

 
 
 
 

Ensaio 2087TMJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo-teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 

Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1-ESS-122-TFR-01 
Código LET 3076 - Método Tarzwell 
 Data de coleta: 17/08/2003 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L208705 

Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 09/08/2005 

Data de término do ensaio: 13/08/2005 

  
 

 

RESULTADOS 

 

CL(I)50; 96 horas: 531,42 ppm da FDA 
 

Intervalo de confiança (IC): 463,40 – 609,42 ppm da FDA 

 

Sobrevivência no controle: 100 % 

 

Zinco: CL(I) 50: 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1) 

 

Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 
amostra acima citada.  

Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 
ser realizada com autorização escrita do Labtox.   
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado de 09 a 13 de agosto de 2005, foi avaliar a 

toxicidade aguda do extrato do óleo 1-ESS-122-TFR-01 - Código LET 3076 (Método 

Tarzwell) sobre o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 

2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em Cetesb (1992), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae com 5 a 7 dias de idade, foram expostos a diferentes diluições do 

extrato, num sistema estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 

PREPARO DA AMOSTRA 
 
 A Fração Dispersa do óleo em Água (FDA) foi preparada avolumando-se 3 mL de 

óleo para 3 litros com água do mar (1.000 ppm (v/v)), seguindo a metodologia descrita em 

Tarzwell (1969). Esta mistura foi agitada em homogeneizador elétrico por 5 segundos a uma 

velocidade de 13.000 rpm e decantada. Após a decantação, a fração dispersa foi retirada e 

utilizada como solução-estoque (1.000 ppm da FDA) para o preparo das seguintes soluções-

teste: 31,25; 62,5; 125; 250; 500 e 1.000 ppm da FDA (Fichas em anexo). 

 

VALIDADE DO ENSAIO 

 O ensaio é considerado válido quando o percentual de sobrevivência no controle é 

maior ou igual a 90%. 

 
CONTROLE DOS ENSAIOS DE Mysidopsis juniae 

Mensalmente é realizado um ensaio de toxicidade com a substância de referência, 

zinco (Zn), na forma de sulfato de zinco heptahidratado, com o objetivo de verificar se a 

sensibilidade dos organismos cultivados no Labtox encontra-se dentro da faixa de toxicidade 

previamente estabelecida para a espécie pelo laboratório, que é de 0,21 a 0,41 mg.L-1. 

O resultado da CL(I)50;96h obtido no ensaio realizado, em agosto de 2005, com o 

zinco foi 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1). 
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

 
Tipo de ensaio: ----------------------------------------------------------------------------------- agudo
Temperatura de incubação: ----------------------------------------------------------------- 25 ± 1 ºC
Luminosidade: ------------------------------------------------------ 12 horas claro/12 horas escuro
Frasco-teste: ----------------------------------------------------------------------- béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: --------------------------------------------------------------------- 300 mL
Origem dos organismos: ------------------------------------------------------------- Cultivo Labtox
Idade dos organismos: ---------------------------------------------------------------------- 5 a 7 dias 
Nº de organismos / frasco: -------------------------------------------------------------------------- 10
Nº de réplicas / solução-teste: ----------------------------------------------------------------------- 3 
Nº de soluções-teste: ---------------------------------------------------------------- 6 + 1 controle * 
Alimentação: -----------------------20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos/misidáceo/dia 
Água de diluição: -------------------------------------------------------água do mar natural filtrada
Salinidade das soluções-teste: ---------------------------------------------------------------- 34±1‰
Duração do ensaio: --------------------------------------------------------------------------- 96 horas 
Resposta: ----------------------------------------------------------------------------------- mortalidade
Valor medido: ------------CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h)
Método de cálculo: ----------------------- Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977)
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
3 – RESULTADOS 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste. 

 A CL(I)50;96h obtida com o extrato do óleo 1-ESS-122-TFR-01 - código LET 3076 

(Método Tarzwell) foi de 531,42 ppm da FDA (IC: 463,40 – 609,42 ppm da FDA) e a 

sobrevivência no controle foi de 100%. 

Os valores de salinidade, pH e oxigênio dissolvido, medidos no início e no final do 

ensaio, encontram-se listados nas fichas em anexo. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Test Type: agudo     Duration:  96 hours        Concentration Unit:  ppm 
  Raw Data: 
   Concentration:              31.25   62.5   125    250    500   1000 
   Number Exposed:           30       30      30      30      30      30 
   Mortalities:                       1         0        0        0      13      29 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:              3.33% 
 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:         531,42 
                 95% Lower Confidence:         463,40 
                 95% Upper Confidence:         609,42 
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Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com o extrato do óleo 1-
ESS-122-TFR-01 - código LET 3076 (Método Tarzwell). 

 
 

Número de misidáceos vivos 

 
Diluição da 

FDA 
(ppm) 0 h 24h 48h 72h 96h 

 
Mortalidade 

após 96h 
(%) 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

Controle 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 9 

10 10 10 10 10 

 

31,25 

10 10 10 10 10 

 

3,3 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

62,5 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

125 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

250 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 7 7 

10 10 10 7 6 

 

500 

10 10 10 6 4 

 

43,3 

10 6 5 0 0 

10 8 8 1 0 

 

1000 

10 7 7 2 1 

 

96,7 
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5 - EQUIPE TÉCNICA 
 
DIRETORAS:  
MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02 
Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02 
Dra. Maria Cristina da Silva Maurat - CRBio-2  - 12671/02 
 
BIÓLOGAS: 
Carina C. Gomes Machado - CRBio-2 – 32963/02  
Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P  
Gabrielle A. Correa da Rocha – CRBio-2 – 42496/02 P 
Viviane Euzébio Luiz – CRBio-2 – 42535/02 P 
 
    

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
Dra. Marcia Vieira Reynier 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus   

 
    

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2005. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-116  

CÓDIGO LET 3080 (MÉTODO ANDERSON) UTILIZANDO  
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LAUDO DE TOXICIDADE 

 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

        Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus  

Tipo de ensaio: crônico de curta duração 

Resposta do ensaio: Efeitos no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 

de anomalias) 

Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1- ESS -116 
Código Let 3080 - Método Anderson (1:9) 
Data de coleta: Não informada 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L209105 

Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 17/08/2005 

Data de término do ensaio: 18/08/2005 

 

Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 
amostra acima citada.  

 
Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 

ser realizada com autorização escrita do Labtox.   
  

 

RESULTADOS 

 

CENO  12,5 % da FSA        CEO  25 % da FSA 

VC  17,7 % da FSA 

 

Controle: 83,75% de pluteus 

 

DSS: CE(I)50: 1,55 mg.L-1 (IC: 1,50 – 1,60 mg.L-1) 

             IC: Intervalo de confiança 
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado em 17 de agosto de 2005, foi avaliar a toxicidade 

crônica do extrato do óleo, código Let 3080 (Método Anderson), sobre os embriões do ouriço 

Lytechinus variegatus. 

 
2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação a L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em CETESB (1999), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos ovos a 

diferentes diluições do extrato, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento no 

desenvolvimento embriolarval e/ou ocorrência de anomalias nos organismos expostos, nas 

condições de ensaio. 

A cada série de amostra testada é realizado um ensaio de toxicidade com a substância 

de referência, dodecil sulfato de sódio (DSS), com o objetivo de verificar se a sensibilidade 

dos organismos utilizados encontra-se dentro da faixa de toxicidade previamente estabelecida 

para a espécie.  

 
CÁLCULO DA CENO, CEO E  VC 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de hipóteses 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

A normalidade e a homocedasticidade da proporção de larvas pluteus com 

desenvolvimento normal foi verificada através dos testes de “Shapiro-Wilks” e “Bartlett”, 

respectivamente. A estimativa dos valores de CENO e CEO foi feita através do teste 

paramétrico de “Williams”. 

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 
PREPARO DA AMOSTRA 

A Fração Solúvel do óleo em Água (FSA) foi preparada na proporção 1:9 (v/v) 

seguindo a metodologia descrita em Anderson et al. (1974). Esta mistura foi agitada em 

agitador magnético por 20 horas em frasco Mariotte, com vórtex medindo 1/3 do volume 

total, e decantada por uma hora.  Após esse período, a fração aquosa foi retirada e utilizada  
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como solução-estoque (100% da FSA) para o preparo das seguintes soluções-teste: 0,78; 1,56; 

3,12;  6,25; 12,5; 25; 50 e 100% da FSA (Fichas em anexo). 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico 
Temperatura de incubação..........................................................................................25 ± 0,5º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos..............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste..............................................................................................8 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste................................................................................................35‰ 
Duração do ensaio...........................................................................................................28 horas  
Resposta..................................... retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias 
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991) 
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
VALIDADE DO ENSAIO 

O ensaio é considerado válido quando: 

 Apresentar no controle o mínimo de 80% de pluteus; 

 O resultado do ensaio com a substância de referência, estiver dentro do limite estabelecido 

para a espécie pelo Labtox que é de 0,88 a 2,66 mg.L-1. 

 

3 – RESULTADOS 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

O valor de CENO (concentração de efeito não observado) obtido com o extrato do 

óleo, código Let 3080 (Método Anderson) foi de 12,5%, o valor de CEO (concentração de 

efeito observado) foi de 25% e o VC (valor crônico) de 17,7% da FSA. 

O valor médio do percentual de pluteus normais obtido no controle foi de 83,75% e a 

CE(I)50 obtida com a substância de referência (DSS) foi de 1,55mg.L-1(IC:1,50–1,60 mg.L-1). 

Os valores de oxigênio, pH e salinidade, medidos no início e final do ensaio, 

encontram-se listados nas fichas em anexo.  
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Tabela I: Número de pluteus normais e mal formados de L. variegatus obtidos no ensaio 
realizado com o extrato do óleo, código Let 3080 (Método Anderson). 

 
No de pluteus No de pluteus Diluição 

da FSA 
(%) Normais Mal formados

Diluição 
da FSA 

(%) Normais Mal formados

 85 15  80 20 
Controle 82 18 12,5 85 15 

 83 17  83 17 
 85 15  88 12 
 88 12  24 76 

0,78 84 16 25* 24 76 
 87 13  35 65 
 85 15  21 79 
 85 15  0 100 

1,56 81 19 50* 0 100 
 86 14  0 100 
 86 14  0 100 
 89 11  0 100 

3,12 86 14 100* 0 100 
 82 18  0 100 
 87 13  0 100 
 81 19    

6,25 85 15    
 88 12    
 85 15    

 * Diferença significativa em relação ao controle 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)         TABLE 2 OF 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       ISOTONIZED        CALC.         SIG        TABLE      DEGREES OF 
   IDENTIFICATION          MEAN          WILLIAMS   P=.05    WILLIAMS     FREEDOM 
-------------------- ----------- ----------- -----  ----------- ------------------------------------------------ 
                 0.0           0.149 
                0.78          0.149      0.557                       1.72            k= 1, v=21 
                1.56          0.149      0.557                       1.80            k= 2, v=21 
                3.12          0.149      0.557                       1.83            k= 3, v=21 
                6.25          0.153      0.424                       1.84            k= 4, v=21 
                12.5          0.160      0.106                       1.85            k= 5, v=21 
                  25           0.740     24.514           *            1.85            k= 6, v=21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s = 0.033       Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-116 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo-teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 

 
Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1-ESS-116 

Código LET 3080 - Método Anderson (1:9) 
Data de coleta: Não informada 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L209105 

Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 17/08/2005 

Data de término do ensaio: 21/08/2005 

 

Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 
amostra acima citada.  

Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 
ser realizada com autorização escrita do Labtox.   

 

  
 

RESULTADOS 

 

CL(I)50; 96 horas: 17,68 % da FSA 
 

Intervalo de confiança (IC): Não calculado 

 

Sobrevivência no controle: 96,7 % 

 

Zinco: CL(I) 50: 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1) 
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado de 17 a 21 de agosto de 2005, foi avaliar a 

toxicidade aguda do extrato do óleo 1-ESS-116 código LET 3080 (Método Anderson) sobre o 

microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 

2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em Cetesb (1992), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae com 6 a 8 dias de idade, foram expostos a diferentes diluições do 

extrato, num sistema estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 

PREPARO DA AMOSTRA 
 
 A Fração Solúvel do óleo em Água (FSA) foi preparada na proporção 1:9 (v/v) 

seguindo a metodologia descrita em Anderson et al. (1974). Esta mistura foi agitada em 

agitador magnético por 20 horas em frasco Mariotte, com vórtex medindo 1/3 do volume 

total, e decantada por uma hora. Após esse período, a fração aquosa foi retirada e utilizada 

como solução-estoque (100% da FSA) para o preparo das seguintes soluções-teste: 3,12; 6,25; 

12,5; 25,0; 50,0 e 100% da FSA (Fichas em anexo).  

 

VALIDADE DO ENSAIO 

 O ensaio é considerado válido quando o percentual de sobrevivência no controle é 

maior ou igual a 90%. 

 
CONTROLE DOS ENSAIOS DE Mysidopsis juniae 

 

Mensalmente é realizado um ensaio de toxicidade com a substância de referência, 

zinco (Zn), na forma de sulfato de zinco heptahidratado, com o objetivo de verificar se a 

sensibilidade dos organismos cultivados no Labtox encontra-se dentro da faixa de toxicidade 

previamente estabelecida para a espécie pelo laboratório, que é de 0,21 a 0,41 mg.L-1. 

O resultado da CL(I)50; 96h obtido no ensaio realizado, em agosto de 2005, com o 

zinco foi 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1). 
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 
 
Tipo de ensaio: ----------------------------------------------------------------------------------- agudo
Temperatura de incubação: ----------------------------------------------------------------- 25 ± 1 ºC
Luminosidade: ------------------------------------------------------ 12 horas claro/12 horas escuro
Frasco-teste: ----------------------------------------------------------------------- béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: --------------------------------------------------------------------- 300 mL
Origem dos organismos: ------------------------------------------------------------- Cultivo Labtox
Idade dos organismos: ---------------------------------------------------------------------- 6 a 8 dias 
Nº de organismos / frasco: -------------------------------------------------------------------------- 10
Nº de réplicas / solução-teste: ----------------------------------------------------------------------- 3 
Nº de soluções-teste: ---------------------------------------------------------------- 6 + 1 controle * 
Alimentação: ----------------------20 náuplios de Artemia sp. Recém eclodidos/misidáceo/dia 
Água de diluição: -------------------------------------------------------água do mar natural filtrada
Salinidade das soluções-teste: ------------------------------------------------------------------- 35‰
Duração do ensaio: --------------------------------------------------------------------------- 96 horas 
Resposta: ----------------------------------------------------------------------------------- mortalidade
Valor medido: ------------------------------------ CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos 

                                 organismos em 96h) 
Método de cálculo: ------------------------ Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al.,1977)
 
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
3 – RESULTADOS 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste. 

 A CL(I)50;96h obtida com o extrato do óleo 1-ESS-116 código LET 3080 (Método 

Anderson) foi de 17,68% da FSA (IC: não calculado) e a sobrevivência no controle foi de 

96,7%. 

Os valores de salinidade, pH e oxigênio dissolvido, medidos no início e no final do 

ensaio, encontram-se listados nas fichas em anexo. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  
Test Type: agudo        Duration:  96 hours       Concentration Unit:  % 
  Data Set is adjusted for control mortality using Abbott's correction. 
 Raw Data: 
   Concentration:            3.12    6.25    12.5      25     50 
   Number Exposed:        30       30        30      30      30 
   Mortalities:                    1         1         0       30      30 
   Abbott's Corr. Morts.:   0         0         0        30      30 
   Control Group Number:  1 
         Number Exposed-Control:       30 
         Number Mortalities-Control:    1 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:               .00% 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:  17,68         
                                           95% Confidence Limits are not reliable. 
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Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com o extrato do óleo 1-
ESS-116, código LET 3080 (Método Anderson). 

 

Número de misidáceos vivos Diluição da 
FSA 
(%) 0 h 24h 48h 72h 96h 

Mortalidade 
após 96h 

(%) 
10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

Controle 

10 10 10 10 9 

 

3,3 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

3,12 

10 10 9 9 9 

 

3,3 

10 10 9 9 9 

10 10 10 10 10 

 

6,25 

10 10 10 10 10 

 

3,3 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

12,5 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 7 2 1 0 

10 7 1 1 0 

 

25 

10 5 0 0 0 

 

100 

10 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

 

50 

 10 0 0 0 0 

 

100 

 10 0 0 0 0  

100 10 0 0 0 0 100 

 10 0 0 0 0  
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-116 

CÓDIGO LET 3080 (MÉTODO TARZWELL) UTILIZANDO 

Lytechinus variegatus  (ECHINODERMATA-ECHINOIDEA) 

 
 
 

 
 

SOLICITANTE: 
 
 

CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 
Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello 

Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Q7 
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio embriolarval 

Organismo-teste: Lytechinus variegatus  

Tipo de ensaio: crônico de curta duração 

Resposta do ensaio: Efeitos no desenvolvimento embriolarval (retardamento e/ou ocorrência 

de anomalias) 

Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1-ESS-116 
Código LET 3080 - Método Tarzwell 
Data de coleta: Não informada 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L209105 Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 11/08/2005  Data de término do ensaio: 12/08/2005 

 
 

 

RESULTADOS 

 

CENO 125 ppm da FDA      CEO 250  ppm da FDA 

VC 177 ppm da FDA 

 

Controle: 86,5% de pluteus 

 

DSS: CE(I)50: 1,70 mg.L-1 (IC: 1,67 – 1,73 mg.L-1) 
     IC – Intervalo de confiança 

 
Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 

amostra acima citada.  
Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 

ser realizada com autorização escrita do Labtox.   
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado em 11 de agosto de 2005, foi avaliar a toxicidade 

crônica do extrato do óleo 1-ESS-116, código LET 3080 (Método Tarzwell), sobre os 

embriões do ouriço Lytechinus variegatus. 

 

2 - METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade crônica em relação a L. variegatus seguiu a metodologia 

descrita em CETESB (1999), com adaptações. O ensaio consiste na exposição dos ovos a 

diferentes diluições do extrato, avaliando-se a solução-teste que causa retardamento no 

desenvolvimento embriolarval e/ou ocorrência de anomalias nos organismos expostos, nas 

condições de ensaio. 

A cada série de amostra testada é realizado um ensaio de toxicidade com a substância 

de referência, dodecil sulfato de sódio (DSS), com o objetivo de verificar se a sensibilidade 

dos organismos utilizados encontra-se dentro da faixa de toxicidade previamente estabelecida 

para a espécie.  

 

CÁLCULO DA CENO, CEO E  VC 

O valor de CENO (maior concentração utilizada que não causa efeito 

significativamente diferente do controle) e CEO (menor concentração utilizada que causa 

efeito significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de hipóteses 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (Gulley et al., 1991).  

A normalidade e a homocedasticidade da proporção de larvas pluteus com 

desenvolvimento normal foi verificada através dos testes de “Shapiro-wilks” e “Bartlett”, 

respectivamente. A estimativa dos valores de CENO e CEO foi feita através do teste 

paramétrico de “Williams”. 

Após a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

 

PREPARO DA AMOSTRA 

 A Fração Dispersa do óleo em Água (FDA) foi preparada avolumando-se 3 mL de 

óleo para 3 litros, com água do mar (1000 ppm (v/v)), seguindo a metodologia descrita em 
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Tarzwell (1969). Esta mistura foi agitada em homogeneizador elétrico por 5 segundos a uma 

velocidade de 13.000 rpm e decantada. Após a decantação, a fração dispersa foi retirada e 

utilizada como solução-estoque (1.000 ppm da FDA) para o preparo das seguintes soluções-

teste: 7,81; 15,62; 31,25; 62,5; 125; 250; 500 e 1.000 ppm da FDA (Fichas em anexo). 

 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Tipo de ensaio...................................................................................................................crônico  
Temperatura de incubação..........................................................................................25 ± 0,5º C 
Fotoperíodo....................................................................................................12:12h luz e escuro  
Frasco-teste...........................................................................................................tubos de ensaio 
Volume de solução-teste.....................................................................................................10 mL  
Origem dos organismos..............................gametas obtidos de organismos coletados no campo 
Nº de organismos / frasco...............................................................................................300 ovos 
Nº de réplicas / solução-teste....................................................................................................04 
Nº de soluções-teste............................................................................................8 + 1 controle* 
Água de diluição...............................................................................água do mar natural filtrada 
Salinidade das soluções-teste..............................................................................................35  ‰ 
Duração do ensaio...........................................................................................................28 horas  
Resposta......................................retardamento no desenvolvimento embriolarval ou anomalias  
Expressão do resultado...................................................................................CENO, CEO e VC 
Método de cálculo...........................................................................Toxstat (Gulley et al., 1991)  
*Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
VALIDADE DO ENSAIO 

O ensaio é considerado válido quando: 

 Apresentar no controle o mínimo de 80% de pluteus; 

 O resultado do ensaio com a substância de referência estiver dentro do limite estabelecido 

para a espécie pelo Labtox que é de 0,88 a 2,66 mg.L-1. 

 

3 – RESULTADOS 

 

Os dados brutos da contagem do número de pluteus normais e mal formados e/ou com 

atraso no desenvolvimento são apresentados na tabela I. 

O valor de CENO (concentração de efeito não observado) obtido com o extrato do 

óleo 1-ESS-116, código LET 3080 (Método Tarzwell) foi de 125 ppm da FDA, o valor de 

CEO (concentração de efeito observado) foi de 250 ppm da FDA e o VC (valor crônico) de 

177 ppm da FDA. 
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O valor médio do percentual de pluteus normais obtido no controle foi de 86,5% e a 

CE(I)50 obtida com a substância de referência (DSS) foi de 1,70 mg.L-1 (IC: 1,67 – 1,73 

mg.L-1). 

Os valores de oxigênio dissolvido, pH e salinidade, medidos no início e no final do 

ensaio, são apresentados nas fichas em anexo. 

 
Tabela I: Número de pluteus normais e mal formados de L. variegatus obtidos no ensaio realizado 

com o extrato do óleo 1-ESS-123-TFR-01, código LET 3080 (Método Tarzwell). 
 

No de pluteus No de pluteus Diluição 
da FDA 
(ppm) Normais Mal formados 

Diluição 
da FDA 
(ppm) Normais Mal formados 

 93 07  87 13 
Controle 90 10 125 89 11 

 81 19  85 15 
 82 18  86 14 
 87 13  82 18 

7,81 85 15 250* 83 17 
 88 12  74 26 
 84 16  76 24 
 90 10  00 100 

15,62 85 15 500* 00 100 
 83 17  00 100 
 86 14  00 100 
 87 13  00 100 

31,25 86 14 1.000* 00 100 
 85 15  00 100 
 88 12  00 100 
 89 11    

62,5 87 13    
 88 12    
 85 15    

* Diferença significativa em relação ao controle 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Transform: NO TRANSFORMATION 
WILLIAMS TEST  (Isotonic regression model)      TABLE 2 OF 2 

                      ISOTONIZED          CALC.          SIG            TABLE                 DEGREES OF 
IDENTIFICATION       MEAN                WILLIAMS   P=.05       WILLIAMS               FREEDOM 
                 0,0       0.135 
                7,81       0.135      0.000                     1.72         k= 1, v=21 
               15.62       0.135      0.000                     1.80         k= 2, v=21 
               31,25       0.135      0.000                     1.83         k= 3, v=21 
                62,5       0.135      0.000                     1.84         k= 4, v=21 
                 125       0.135      0.000                     1.85         k= 5, v=21 
                 250       0.213      3.366          *             1.85         k= 6, v=21 
s =    0.033    Note: df used for table values are approximate when v > 20. 
 
 
 
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 1999. Água do mar. Teste 

de toxicidade crônica de curta duração com Lytechinus variegatus, Lamarck, 1816. Norma 

Técnica L5.250, São Paulo, Cetesb, 22 p. 

 

Gulley,D.D.; Boelter,A.M.; Bergman,H.L. 1991. “TOXSTAT Realease 3.3”, Laramie, WY 

University of Wyoming, 19 p. 

 

Tarzwell, C.M. 1969. Standart methods for the determination of relative toxicity of oil 

dispersants and mixtures of dispersants and various oils to aquatic organisms. In: 

Proceedings Joint Conference on Prevention and Control of Oil Spills. American 

Petroleum Institute and Federal Water Pollution Control Administration. December 15-

17, 1969. New York. P:179-186. 
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5 - EQUIPE TÉCNICA 
 
DIRETORAS:  
MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02 
Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02 
Dra. Maria Cristina da Silva Maurat - CRBio-2  - 12671/02 
 
BIÓLOGAS: 
Carina C. Gomes Machado - CRBio-2 – 32963/02  
Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P  
Gabrielle A. Correa da Rocha – CRBio-2 – 42496/02 P 
Viviane Euzébio Luiz – CRBio-2 – 42535/02 P 
 
    

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
Dra. Marcia Vieira Reynier 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus   

 
 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2005. 
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ENSAIO DE TOXICIDADE COM O EXTRATO DO ÓLEO 1-ESS-116 

CÓDIGO LET 3080  (MÉTODO TARZWELL) UTILIZANDO   

Mysidopsis juniae  (CRUSTACEA-MYSIDACEA) 
 
 
 
 

SOLICITANTE: 
 
 
 

CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 
Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello 

Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Q7 
Tel: (21) 3865-6191 

 
 

 
 

EXECUTADO POR: 
 
 

LABTOX – Laboratório de Análise Ambiental Ltda 
Av. 24, s/n° - Pólo Bio-Rio - Laboratório 4 

Cidade Universitária – Ilha do Fundão 
Tel: (21) 3867-5651 / 3867-5501 ramal 220 

e-mail: labtox@labtox.com.br 
CEP: 21941-590  
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LAUDO DE TOXICIDADE 
 

Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS 

Técnico solicitante: Sônia Badaró 

Endereço: Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de Mello Ilha do Fundão Cidade 
Universitária Q7 

Telefone: (21) 3865 6191 

Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcrustáceo misidáceo 

Organismo-teste: Mysidopsis juniae 

Tipo de ensaio: Agudo 

Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência 

Identificação da amostra pelo solicitante: Óleo 1-ESS-116 
 Código LET 3080 - Método Tarzwell 
 Data de coleta: Não informada 

                                                                    
Código de entrada no Labtox: L209105 

Data de entrada no Labtox: 05/07/2005  

Data de início do ensaio: 11/08/2005 

Data de término do ensaio: 15/08/2005 

  
 

 

RESULTADOS 

 

CL(I)50; 96 horas: 470,58 ppm da FDA 
 

Intervalo de confiança (IC): 394,69 – 561,05 ppm da FDA 

 

Sobrevivência no controle: 100 % 

 

Zinco: CL(I) 50: 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1) 

 

Obs1: Os resultados apresentados neste laudo referem-se apenas ao ensaio realizado com a 
amostra acima citada.  

Obs2: Este laudo só pode ser reproduzido por completo. A reprodução de partes deste, só pode 
ser realizada com autorização escrita do Labtox.   
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1 - OBJETIVO 

 O objetivo deste ensaio, realizado de 11 a 15 de agosto de 2005, foi avaliar a 

toxicidade aguda do extrato do óleo 1-ESS-116 - Código LET 3080 (Método Tarzwell) sobre 

o microcrustáceo Mysidopsis juniae. 

 

2 – METODOLOGIA 

A determinação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em Cetesb (1992), com adaptações. 

 Jovens de M. juniae com 4 a 8 dias de idade, foram expostos a diferentes diluições do 

extrato, num sistema estático por um período de 96 horas. 

 A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em leituras do 

ensaio a cada 24 horas. 

 

PREPARO DA AMOSTRA 
 
 A Fração Dispersa do óleo em Água (FDA) foi preparada avolumando-se 3 mL de 

óleo para 3 litros com água do mar (1.000 ppm (v/v)), seguindo a metodologia descrita em 

Tarzwell (1969). Esta mistura foi agitada em homogeneizador elétrico por 5 segundos a uma 

velocidade de 13.000 rpm e decantada. Após a decantação, a fração dispersa foi retirada e 

utilizada como solução-estoque (1.000 ppm da FDA) para o preparo das seguintes soluções-

teste: 31,25; 62,5; 125; 250; 500 e 1.000 ppm da FDA (Fichas em anexo). 

 

VALIDADE DO ENSAIO 

 O ensaio é considerado válido quando o percentual de sobrevivência no controle é 

maior ou igual a 90%. 

 
CONTROLE DOS ENSAIOS DE Mysidopsis juniae 

Mensalmente é realizado um ensaio de toxicidade com a substância de referência, 

zinco (Zn), na forma de sulfato de zinco heptahidratado, com o objetivo de verificar se a 

sensibilidade dos organismos cultivados no Labtox encontra-se dentro da faixa de toxicidade 

previamente estabelecida para a espécie pelo laboratório, que é de 0,21 a 0,41 mg.L-1. 

O resultado da CL(I)50;96h obtido no ensaio realizado, em agosto de 2005, com o 

zinco foi 0,37 mg.L-1 (IC: 0,34 – 0,40 mg.L-1). 
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RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO 

 
Tipo de ensaio: ----------------------------------------------------------------------------------- agudo
Temperatura de incubação: ----------------------------------------------------------------- 25 ± 1 ºC
Luminosidade: ------------------------------------------------------ 12 horas claro/12 horas escuro
Frasco-teste: ----------------------------------------------------------------------- béquer de 400 mL 
Volume de solução-teste: --------------------------------------------------------------------- 300 mL
Origem dos organismos: ------------------------------------------------------------- Cultivo Labtox
Idade dos organismos: ---------------------------------------------------------------------- 4 a 8 dias 
Nº de organismos / frasco: -------------------------------------------------------------------------- 10
Nº de réplicas / solução-teste: ----------------------------------------------------------------------- 3 
Nº de soluções-teste: ---------------------------------------------------------------- 6 + 1 controle * 
Alimentação: -----------------------20 náuplios de Artemia sp. recém eclodidos/misidáceo/dia 
Água de diluição: -------------------------------------------------------água do mar natural filtrada
Salinidade das soluções-teste: ------------------------------------------------------------------- 35‰
Duração do ensaio: --------------------------------------------------------------------------- 96 horas 
Resposta: ----------------------------------------------------------------------------------- mortalidade
Valor medido: ------------CL(I)50; 96h (diluição inicial letal a 50% dos organismos em 96h)
Método de cálculo: ----------------------- Trimmed Spearman-Karber  (Hamilton et al., 1977)
* Controle: exposição do organismo à água de diluição (água do mar natural) nas mesmas condições da amostra. 
 
3 – RESULTADOS 

A tabela I apresenta o percentual de mortalidade e o número de misidáceos vivos 

durante a leitura realizada a cada 24 horas, nas diferentes soluções-teste. 

 A CL(I)50;96h obtida com o extrato do óleo 1-ESS-116 - código LET 3080 (Método 

Tarzwell) foi de 470,58 ppm da FDA (IC: 394,69 – 561,05 ppm da FDA) e a sobrevivência no 

controle foi de 100%. 

Os valores de salinidade, pH e oxigênio dissolvido, medidos no início e no final do 

ensaio, encontram-se listados nas fichas em anexo. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Test Type: agudo Duration:   96 hours Concentration Unit:  ppm 
  Raw Data: 
   Concentration:            31.25   62.5   125    250    500   1000 
   Number Exposed:         30       30      30      30      30      30 
   Mortalities:                     2         0       0        5       14      30 
   SPEARMAN-KARBER TRIM:              6.67% 
 
   SPEARMAN-KARBER ESTIMATES:    LC50:         470,58 
                 95% Lower Confidence:         394,69 
                 95% Upper Confidence:         561,05 
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Tabela I - Resultados de sobrevivência e do percentual de mortalidade de misidáceos durante 

a leitura realizada a cada 24 horas, no ensaio conduzido com o extrato do óleo 1-
ESS-116 - código LET 3080 (Método Tarzwell). 

 
 

Número de misidáceos vivos 

 
Diluição da 

FDA 
(ppm) 0 h 24h 48h 72h 96h 

 
Mortalidade 

após 96h 
(%) 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

Controle 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 9 8 8 

10 10 10 10 10 

 

31,25 

10 10 10 10 10 

 

6,7 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

62,5 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

 

125 

10 10 10 10 10 

 

0 

10 10 9 9 9 

10 10 7 7 7 

 

250 

10 10 9 9 9 

 

16,7 

10 10 7 5 5 

10 10 7 5 4 

 

500 

10 10 8 7 7 

 

46,7 

10 7 1 0 0 

10 7 0 0 0 

 

1000 

10 5 2 0 0 

 

100 
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5 - EQUIPE TÉCNICA 
 
DIRETORAS:  
MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02 
Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02 
Dra. Maria Cristina da Silva Maurat - CRBio-2  - 12671/02 
 
BIÓLOGAS: 
Carina C. Gomes Machado - CRBio-2 – 32963/02  
Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P  
Gabrielle A. Correa da Rocha – CRBio-2 – 42496/02 P 
Viviane Euzébio Luiz – CRBio-2 – 42535/02 P 
 
    

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
Dra. Marcia Vieira Reynier 

 

MSc Leila Aparecida da Silva Kraus   

 
    

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2005. 
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ANEXO II.2.4-4 

Licenças Ambientais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Licença de Operação da CPVV. 

Anexo II.6‐10 – Licenças ambientais da Companhia Portuária de Vila 
Velha e do aeroporto Eurico Sales. 



 

Requerimento de renovação da Licença de Operação da CPVV. 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO II.4-1 
Mapa de Área de Influência 
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ANEXO II.5-2 
Mapa de Localização de 
Estruturas Submarinas 
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ANEXO II.5-3 
Mapas de Pesca 
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Tabela IV.2.1.1-2   – Lista de municípios com probabilidade de toque, 
incluindo volume máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um 
vazamento de 200 m3 no FPSO P-58 durante o período de verão. 
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Figura IV.1.1.1-15 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 
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para um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, após 744 horas de 
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óleo na costa para um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, após 744 horas 
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Figura IV.1.1.2-5 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
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Figura IV.1.1.2-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante 
o período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-9 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante 
o período de inverno, após 12 horas de simulação (a) e aproximação da 
área de interesse (b). 
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Figura IV.1.1.2-11- Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante 
o período de inverno, após 36 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-12 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante 
o período de inverno, após 60 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-13– Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante 
o período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-15– Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 horas de 
simulação. 
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Figura IV.1.1.2-17– Mapa de volume máximo de óleo na costa para um 
vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-18– Detalhe da região norte do mapa de volume máximo de 
óleo na costa para um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 
horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-19– Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de 
óleo na costa para um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 
horas de simulação. 
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Figura IV.1.2.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 12 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-2– Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 36 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 60 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 96 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 168 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 336 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-7 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 504 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

146/273 

Figura IV.1.2.1-8 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 672 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-9 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 744 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 12 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-2  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 36 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

151/273 

Figura IV.1.2.2-3  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 60 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

152/273 

Figura IV.1.2.2-4  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 96 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

153/273 

Figura IV.1.2.2-5  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 168 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

154/273 

Figura IV.1.2.2-6  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 336 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

155/273 

Figura IV.1.2.2-7  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 504 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

156/273 

Figura IV.1.2.2-8  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 672 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

157/273 

Figura IV.1.2.2-9  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 744 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

158/273 

Figura IV.1.2.2-10 – Evolução temporal dos processos de intemperismo 
atuantes no óleo simulado no FPSO “Baleia Azul”. 

159/273 

Figura IV.1.3.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 12 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

161/273 
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Figura IV.1.3.1-2  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 36 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

162/273 

Figura IV.1.3.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 60 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

163/273 

Figura IV.1.3.1-4  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 96 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

164/273 

Figura IV.1.3.1-5  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 108 horas de simulação (momento em que ocorre o 
primeiro toque na costa), utilizando a condição crítica de menor tempo de 
toque do óleo na costa. 

165/273 

Figura IV.1.3.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão após 168 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

166/273 

Figura IV.1.3.1-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico 
de verão do FPSO “Baleia Azul”. 

167/273 

Figura IV.1.3.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 12 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

169/273 

Figura IV.1.3.2-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 36 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

170/273 

Figura IV.1.3.2-3  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 60 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

171/273 

Figura IV.1.3.2-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 90 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

172/273 
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Figura IV.1.3.2-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 96 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 

173/273 

Figura IV.1.3.2-6  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 
m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno após 168 horas de simulação, utilizando a condição 
crítica de menor tempo de toque do óleo na costa. 

174/273 

Figura IV.1.3.2-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico 
de inverno do FPSO “Baleia Azul”. 

175/273 

Figura IV.2.1.1-1  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, após 
30 dias de simulação. 

177/273 

Figura IV.2.1.1-2  – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período 
de verão, após 30 dias de simulação. 

178/273 

Figura IV.2.1.1-3  – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período 
de verão, após 30 dias de simulação. 

179/273 

Figura IV.2.1.1-4  – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 

180/273 

Figura IV.2.1.1-5  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, 
após 6 horas de simulação (a) e aproximação na área de interesse (b). 

183/273 

Figura IV.2.1.1-6  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, 
após 30 dias de simulação. 

184/273 

Figura IV.2.1.1-7 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 

185/273 

Figura IV.2.1.1-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 

186/273 

Figura IV.2.1.1-9  – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão, após 30 dias de simulação. 

187/273 

Figura IV.2.1.1-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 12 horas de simulação (a) e aproximação da área de 
interesse (b).  
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Figura IV.2.1.1-11 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 36 horas de simulação. 

190/273 

Figura IV.2.1.1-12 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 60 horas de simulação. 

191/273 

Figura IV.2.1.1-13 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 744 horas de simulação. 

192/273 

Figura IV.2.1.1-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 

193/273 

Figura IV.2.1.1-15 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 

194/273 

Figura IV.2.1.1-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 

195/273 

Figura IV.2.1.1-17 – Mapa de volume máximo de óleo na costa para um 
vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 

196/273 

Figura IV.2.1.1-18  – Detalhe da região norte do mapa de volume máximo 
de óleo na costa para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de 
vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, após 744 
horas de simulação. 

197/273 

Figura IV.2.1.1-19 – Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de 
óleo na costa para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, após 744 horas de 
simulação. 

198/273 

Figura IV.2.1.2-1 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 8 
m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, após 
30 dias de simulação. 

199/273 

Figura IV.2.1.2-2 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período 
de inverno, após 30 dias de simulação. 

202/273 

Figura IV.2.1.2-3 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período 
de inverno, após 30 dias de simulação. 

203/273 

Figura IV.2.1.2-4 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 30 dias de simulação. 

204/273 
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Figura IV.2.1.2-5 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, 
após 6 horas de simulação (a) e aproximação da área de interesse (b). 

205/273 

Figura IV.2.1.2-6 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, 
após 30 dias de simulação. 

207/273 

Figura IV.2.1.2-7  – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 30 dias de simulação. 

208/273 

Figura IV.2.1.2-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 30 dias de simulação. 

209/273 

Figura IV.2.1.2-9 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno, após 30 dias de simulação. 

210/273 

Figura IV.2.1.2-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 12 horas de simulação (a) e aproximação da área 
de interesse (b). 

211/273 

Figura IV.2.1.2-11 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 36 horas de simulação. 

214/273 

Figura IV.2.1.2-12  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 60 horas de simulação. 

215/273 

Figura IV.2.1.2-13 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 744 horas de simulação. 

216/273 

Figura IV.2.1.2-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 
vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 

217/273 

Figura IV.2.1.2-15  – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 
vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 

218/273 

Figura IV.2.1.2-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo 
para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 

219/273 

Figura IV.2.1.2-17 – Mapa de volume máximo de óleo na costa para um 
vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 

220/273 
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Figura IV.2.1.2-18 – Detalhe da região norte do mapa de volume máximo de 
óleo na costa para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, após 744 horas de 
simulação. 

221/273 

Figura IV.2.1.2-19 – Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de 
óleo na costa para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, após 744 horas de 
simulação. 

222/273 

Figura IV.2.2.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 12 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

226/273 

Figura IV.2.2.1-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 36 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

227/273 

Figura IV.2.2.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 60 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

228/273 

Figura IV.2.2.1-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 96 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

229/273 

Figura IV.2.2.1-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 168 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

230/273 

Figura IV.2.2.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 336 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

231/273 

Figura IV.2.2.1-7 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 504 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

232/273 

Figura IV.2.2.1-8 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 672 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

233/273 
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Figura IV.2.2.1-9 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 744 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

234/273 

Figura IV.2.2.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 12 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

236/273 

Figura IV.2.2.2-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 36 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

237/273 

Figura IV.2.2.2-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 60 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

238/273 

Figura IV.2.2.2-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 96 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

239/273 

Figura IV.2.2.2-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 168 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

240/273 

Figura IV.2.2.2-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 336 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 

241/273 

Figura IV.2.2.2-7 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 504 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-8 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 672 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-9 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno após 744 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-10 – Evolução temporal dos processos de intemperismo 
atuantes no óleo simulado no FPSO P-58. 
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Figura IV.2.3.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 12 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 36 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 60 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 71 horas de simulação (momento em que ocorre o 
primeiro toque na costa), utilizando a condição crítica de menor tempo de 
toque do óleo na costa. 

250/273 

Figura IV.2.3.1-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 96 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão após 168 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico 
de verão do FPSO P-58. 
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Figura IV.2.3.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período do inverno após 12 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período do inverno após 36 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período do inverno após 60 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período do inverno após 72 horas de simulação (momento em que ocorre o 
primeiro toque na costa), utilizando a condição crítica de menor tempo de 
toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período do inverno após 96 horas de simulação, utilizando a condição crítica 
de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 
320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período do inverno após 168 horas de simulação, utilizando a condição 
crítica de menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico 
de inverno do FPSO P-58. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de subsidiar o Estudo Ambiental desenvolvido pela 

PETROBRAS/TERRABYTE na área denominada Parque das Baleias, litoral sul do 

estado do Espírito Santo, a EKMAN Serviços Ambientais e Oceanográficos 

desenvolveu este relatório contendo a modelagem numérica do transporte e da 

dispersão de óleo para dois pontos de risco localizados a aproximadamente 85 km 

da costa.  

A simulação do transporte de óleo no oceano requer um conhecimento 

detalhado das condições hidrodinâmicas (campo de correntes) e atmosféricas 

(campo de ventos) que atuam na região. No presente estudo, a EKMAN utilizou um 

campo de correntes em escala realística gerada pelo modelo hidrodinâmico ROMS 

(Regional Ocean Modeling System), um modelo oceânico de superfície livre, 

coordenadas seguidoras de terreno e equações primitivas. Os dados de ventos 

utilizados como forçante são provenientes das Reanálises do NCEP (National Center 

for Environmental Prediction). 

Na modelagem de transporte de óleo foi utilizado o modelo EKOM (Ekman Oil 

Mapping), desenvolvido pela EKMAN Serviços Ambientais e Oceanográficos, que 

consiste em um modelo de abordagem lagrangeana, onde a massa total dos 

constituintes transportados é representada por um determinado número de 

partículas com trajetórias monitoradas. O EKOM é capaz de simular o transporte de 

contaminantes em três dimensões, incluindo processos de intemperismo e a perda 

de massa de diversos tipos de poluentes.  Este modelo possui módulo probabilístico 

e determinístico de operação.  O resultado probabilístico permite a avaliação do 

comportamento da mancha de óleo em diversas condições ambientais combinadas. 

Diversos cenários são simulados e são obtidas as probabilidades de presença de 

óleo e o tempo de deslocamento da mancha. A modelagem determinística analisa o 

comportamento do poluente em um cenário ambiental específico. 
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Este estudo seguiu as orientações da Resolução CONAMA nº 398/2008, da 

Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 02/2009 e do Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 002/2010.  

O documento está estruturado da seguinte forma: na seção I é apresentada a 

Área de Estudos e suas principais características meteo-oceanográficas.  Na seção 

II estão descritas as principais equações, condições e forçantes do modelo 

hidrodinâmico utilizado, bem como sua avaliação e seus resultados. A terceira seção 

apresenta o EKOM, sua formulação matemática, dados de entrada, critérios de 

parada do modelo e a descrição dos cenários simulados.  Os resultados são 

apresentados na seção IV e a conclusão na seção V.   
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I.1 -  Área de estudo 

 

As modelagens numéricas de transporte e dispersão de óleo foram realizadas a 

partir do FPSO P-58, integrante do Projeto de Desenvolvimento Integrado da 

Produção e do Norte do Parque das Baleias e a partir do FPSO1 integrante do 

Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-sal, ambos 

pertencentes ao Bloco BC-60, na área conhecida como Parque das Baleias, 

localizada na porção norte da Bacia de Campos. A Figura I.1-1  mostra a localização 

dos pontos onde foram simulados os potenciais acidentes com óleo no mar. 

Na Figura I.1-2 observam-se as províncias fisiográficas da margem continental 

sudeste brasileira, com a cadeia Vitória-Trindade marcando o limite norte da Bacia 

de Campos. 

 

 

                                            
1 O FPSO a ser utilizado no Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-sal ainda não foi definido, 

portanto não é possível nomeá-lo no momento. Será adotado neste documento, visando facilitar o entendimento, o nome FPSO 
"Baleia Azul". 
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Figura I.1-1 – Área de estudo com os pontos  onde foram simulados os vazamentos, 

FPSO P-58, integrante do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Produção 
e do Norte do Parque das Baleias e o FPSO “Baleia Azul” integrante do 
Projeto de Desenvolvimento da Produção de Baleia Azul Pós-sal, ambos no 
BC-60, na Bacia de Campos. 
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Figura I.1-2  – Representação tridimensional da batimetria da margem continental 

sudeste brasileira (Fonte: MATTOS, 2006). 

 

 

I.1.1 -  Características Meteo-Oceanográficas 

 

A Bacia de Campos é uma das áreas oceânicas mais estudadas do Brasil. As 

atividades realizadas pela PETROBRAS na região geram grandes investimentos em 

estudos meteo-oceanográficos, permitindo um bom conhecimento dos padrões de 

circulação oceânica e atmosférica locais. Abaixo será discorrido sobre as principais 

características meteorológicas (ventos) e oceanográficas (maré, correntes e ondas) 

da região de estudo. 

O padrão de ventos observado na Bacia de Campos é influenciado por dois 

sistemas atmosféricos dominantes: a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e os 
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Sistemas Frontais. A Alta Subtropical do Atlântico Sul, é um sistema anticiclônico 

que rege o padrão de ventos na região.  Ao longo do ano a ASAS oscila em torno da 

sua posição média, gerando mudanças na direção do vento atuante na Bacia de 

Campos. No verão a ASAS está localizada mais ao sul e a leste (30º S e 15º W) e no 

inverno mais ao norte e a oeste (22º S e 30º W). Neste sistema os ventos sopram 

em torno do seu núcleo, divergentes e no sentido anti-horário, gerando ventos de 

direções variáveis de norte a leste e de intensidades fracas a moderadas 

(REDEPETRO, 2001, apud PINHO, 2003). Enquanto o ASAS é um sistema 

permanente de alta pressão, os Sistemas Frontais são sistemas sinóticos ciclônicos, 

de baixa pressão, responsáveis por ventos de direção predominante de sudoeste, 

contrários ao padrão médio de ventos da região. Os sistemas frontais atuam ao 

longo de todo o ano, mas são mais frequentes no inverno. Um modelo conceitual de 

frente fria para a região sudeste do Brasil foi elaborado através de imagens do 

satélite GOES e cartas meteorológicas por Stech (1990). O autor observou que 

durante o inverno a ocorrência de sistemas frontais varia entre 3 e 6 por mês e que, 

a medida que a frente se aproxima, o vento no setor quente tem uma velocidade 

média de 5 m/s e gira de nordeste para noroeste. No setor frio, assim que a frente 

passa, o vento tem velocidades em torno de 8 m/s e direção de sudoeste.  Após a 

passagem da frente o vento gira de sudoeste para nordeste (Figura I.1.1-1) 

restabelecendo a condição habitual de vento. 
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Figura I.1.1-1 – Modelo conceitual de frente fria passando na região 

sudeste do Brasil (modificado de STECH,1990). 

 

A circulação oceânica da Bacia de Campos é influenciada principalmente pela 

Corrente do Brasil, uma corrente de contorno oeste associada ao Giro Subtropical do 

Atlântico Sul: um sistema de correntes fechado, com sentido de rotação anti-horário, 

composto por: Corrente do Brasil, Corrente de Benguela, Corrente Sul Equatorial e 

Corrente do Atlântico Sul (PETERSON & STRAMMA, 1991) (Figura I.1.1-2). A 

Corrente do Brasil (CB) é formada pela bifurcação do ramo sul da Corrente Sul 

Equatorial e bordeja as costas leste, sudeste e sul do Brasil. Próximo à área de 

interesse, em 20,5º S, a CB se depara com a Cadeia Vitória-Trindade e flui 

continuamente através da passagem mais próxima à costa. Ao sul da cadeia, a CB 

se propaga sobre o talude continental (SILVEIRA, 2000).  
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Figura I.1.1-2– Representação da Corrente do Brasil e do Giro subtropical do 

Atlântico Sul (adaptado de PETERSON & STRAMMA 1991). 

 

Entre 20º S e 28º S a Corrente do Brasil apresenta uma intensa atividade de 

mesoescala.  Nas proximidades do Cabo de São Tomé e de Cabo Frio se 

desenvolvem frequentemente meandros ciclônicos instáveis (Figura I.1.1-3). Estas 

estruturas meandrantes podem inverter o sentido das correntes e aumentar sua 

intensidade, muitas vezes culminando com a formação de um anel isolado 

(SILVEIRA, 2007).  

Estudos realizados por Campos et al. (1995) apontaram como fatores 

responsáveis pelo meandramento  as mudanças de orientação da costa e o 

gradiente da topografia de fundo (plataforma estreita ao norte de Cabo Frio e mais 

extensa e suave na Bacia de Santos). 

A maré astronômica na região de estudo é predominantemente semidiurna, com 

um domínio das componentes M2 e S2. 
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Figura I.1.1-3 – Imagem de Temperatura da Superfície do Mar (TSM-AVHRR) 

de junho de 1994 evidenciando o padrão meandrante da CB 
(Fonte: MATTOS, 2006). 

 

O regime de ondas da Bacia de Campos foi detalhadamente estudado por Pinho 

(2003), que classificou o estado de mar da região de acordo com os sistemas 

meteorológicos dominantes:  

- Situação de Bom Tempo, caracterizado por mares principalmente NE, com 

ondas de 1,8 m de altura significativa média e período significativo médio de 7,8 

segundos. 

- Situação de Mau Tempo de SW, com altura significativa média de 2,6 m e 

período significativo médio de 10,8 segundos. 

- Situação de Mau Tempo de SE, com ondas de altura significativa média de 2,2 

m e período significativo médio de 10,2 segundos. 
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BASE HIDRODINÂMICA 

 

I.2 -  Revisão da Dinâmica da Região de Interesse 

 

 Quatro correntes superficiais compõem o Giro Subtropical do Atlântico Sul e 

esse estudo baseia-se exclusivamente em um dos ramos deste giro: a Corrente do 

Brasil (CB). 

 Formada na bifurcação do ramo sul da Corrente Sul Equatorial (CSE), ao sul 

de 15º S, a CB é uma Corrente de Contorno Oeste (CCO), que fecha o Giro 

Subtropical do Atlântico Sul em sua borda oeste, margeando as costas leste, 

sudeste e sul do Brasil (Silveira et al., 2000a). O outro ramo que tem sua origem a 

partir da CSE e a Corrente Norte do Brasil (CNB) (STRAMMA et al., 1990 e 

SILVEIRA et al., 1994). 

 O fluxo da CB está orientado para sul, com espessura de aproximadamente 

200 m ao atingir a região do banco dos Abrolhos e, ganha maior espessura, à 

medida que continua fluindo para o sul (SILVEIRA et al., 2006). Entre 400 m e 1500 

m de profundidade o escoamento muda de orientação, seguindo para o norte. Isto se 

deve a presença da Corrente de Contorno Intermediaria (CCI). 

 A CB exibe uma intensa atividade de mesoescala, apesar de ser descrita na 

literatura como a mais rasa e fraca das CCOs.  Esta variabilidade temporal 

apresenta períodos de semanas a meses e escala espacial da ordem de dezenas a 

centenas de quilômetros (MATTOS, 2006). 

 Uma das primeiras descrições de meandros e vórtices da CB foi realizada por 

Mascarenhas e colaboradores (1971), que descreveram a presença de vórtices e 

meandros ciclônicos e anticiclônicos ao largo de Cabo Frio utilizando mapas de 

topografia dinâmica. Signorini (1978) observou um vórtice com cerca de 100 km de 

raio em região de águas profundas (profundidades maiores que 1000 m) com 

extensão vertical de cerca de 500 m ao norte de Cabo Frio, realizando análise 

dinâmica em dados hidrográficos. Campos (1995) atribui a ocorrência desses 
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fenômenos transientes à mudança de orientação da costa a partir de Cabo Frio, 

quando vorticidade potencial a CB tende a meandrar ciclonicamente. 

Evidências de meandros e vórtices ciclônicos e anticiclônicos foram também 

detectados em imagens de satélite, sugerindo que o início da atividade ciclogenética 

pode ocorrer ao largo do Cabo de São Tomé (22º S). 

Na região da Bacia do Espírito Santo, destaca-se a presença do Vórtice de 

Vitória, que é uma estrutura ciclônica localizada na região oceânica ao largo da 

cidade de Vitória, centralizado em 20,5º S e 39º W, aproximadamente. Seu diâmetro 

médio é de cerca de 100 km, tendo sido detectado primeiramente por Schmid et al. 

(1995) durante o verão de 1991 e, posteriormente, por Gaeta et al. (1999), no outono 

de 1995.  Costa (2007) em um estudo sobre o Vórtice de Vitória constatou que o 

mesmo não e uma estrutura estacionária ou quase-permanente, e que apresenta 

uma maior recorrência no período de outono, principalmente nos meses de março e 

abril, contrapondo-se assim as especulações de Gaeta et al. (1999). 

 

I.3 -  Modelo Numérico Utilizado 

 

 Para as simulações hidrodinâmicas foi utilizado o modelo ROMS (Regional 

Ocean Modeling System – SHCHEPETKIN & MCWILLIAMS, 2005). Foi usado em 

nossos experimentos o Roms – Agrif (versão v1.1) desenvolvido e continuamente 

atualizado pela equipe do professor e pesquisador Pierrick Penven do IRD 

(http://roms.mpl.ird.fr/). O ROMS é um modelo oceânico de superfície livre, 

coordenadas sigma (conhecida como seguidoras de terreno) e equações primitivas, 

tendo sido amplamente utilizado pela comunidade científica nos últimos anos. 

Toda descrição apresentada a seguir foi baseada no portal on-line do ROMS 

(https://www.myroms.org/wiki/index.php/Documentation_Portal), chamado de 

WikiRoms, mantido por pesquisadores da Universidade de Rutgers, onde pode ser 

encontrada uma ampla documentação técnica sobre o modelo. 

 O ROMS é um código amplamente utilizado e continuamente atualizado por 

uma grande comunidade de usuários, pesquisadores e de desenvolvedores, com um 
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pré-processamento altamente moderno, que permite ativar diversas opções de 

modelos físicos e numéricos. 

 Com o objetivo de minimizar o gasto computacional, as equações 

hidrostáticas primitivas de momento são resolvidas utilizando um passo de tempo 

dividido explicitamente, necessitando um tratamento especial e o acoplamento entre 

os modos barotrópicos (rápido) e baroclínicos (lento). Um número finito de passos de 

tempo barotrópicos, onde cada passo baroclínico é efetuado para desenvolver as 

equações de superfície livre e momento verticalmente integrado. Para evitar erros 

associados com o aliasing de frequências resolvidas pelos passos barotrópicos, mas 

não pelo passo baroclínico, são realizadas médias temporais nos campos 

baroclínicos antes de serem trocados com os valores obtidos com um passo 

baroclínico de maior duração. Um filtro de tempo cossenoidal, centrado no novo 

nível de tempo, é usado para fazer as médias dos campos barotrópicos 

(SHCHEPETKIN & MCWILLIAMS, 2005). Além disso, o passo de tempo separado é 

forçado a manter a conservação de volume e a preservação de consistência, 

propriedades que são necessárias para as equações de traçadores (p.ex. 

temperatura e salinidade) (SHCHEPETKIN & MCWILLIAMS, 2005).   

 As equações primitivas são discretizadas verticalmente sobre a variável 

topográfica utilizando coordenadas sigma (seguidoras de terreno) (SONG & 

HAIDVOGEL, 1994). As coordenadas sigma permitem o aumento da resolução em 

áreas de interesse, como a termoclina e as camadas limites de fundo. A grade 

padrão utiliza diferenças finitas de segunda ordem, centradas em uma grade vertical 

irregular. Esta classe de modelo apresenta grande sensibilidade à topografia, 

resultando em erros do gradiente de pressão. Estes erros aumentam devido divisão 

do termo do gradiente de pressão em um componente ao longo da coordenada 

sigma e uma correção hidrostática (HAIDVOGEL & BECKMANN, 1999). O algoritmo 

numérico no ROMS é desenvolvido para minimizar tais erros (SHCHEPETKIN & 

MCWILLIAMS, 2003). 

 Na horizontal, as equações primitivas são calculadas usando coordenadas 

ortogonais curvilíneas ajustadas ao contorno em uma grade C de Arakawa irregular. 

A formulação geral das coordenadas curvilíneas incluem as coordenadas 

cartesianas e as esféricas. Contornos de costa também podem ser especificados 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
Anexo II.6.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

33 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

como uma grade discretizada finitamente pela máscara terra/mar. Assim como na 

vertical, a grade horizontal utiliza diferenças finitas de segunda ordem centradas. 

 Existem várias opções para esquemas de advecção: diferenças centradas de 

segunda e quarta ordens; e terceira ordem, upstream biased. Este último esquema, 

padrão do modelo, apresenta uma dissipação hiper-difusa dependente da velocidade 

como erro dominante de truncamento (SHCHEPETKIN & MCWILLIAMS, 1998). 

Estes esquemas são estáveis para a metodologia de previsão e correção do modelo. 

Além disso, há uma opção para representação da advecção vertical, utilizando spline 

parabólico conservativo, que tem propriedades de dispersão similares a um 

esquema convencional preciso de oitava ordem. 

 Parametrizações de escala menores que a resolução de grade do modelo são 

presentes no ROMS. Por exemplo, a mistura vertical de momento e traçadores pode 

ocorrer nos níveis verticais, superfícies geopotenciais (profundidade constante), ou 

superfícies isopicnais (densidade constante). O operador de mistura pode ser 

harmônico (arranjo de 3 pontos) ou biharmônico (arranjo de 5 pontos) (HAIDVOGEL 

& BECKMANN, 1999). 

 A parametrização vertical de mistura no ROMS pode ser tanto por esquemas 

de fechamento locais ou não-locais. Os esquemas de fechamento locais são 

baseados nas equações de energia cinética turbulenta de nível 2.5 de Mellor e 

Yamada (1982) e a parametrização de Escala Genérica de Dimensão (EGD) 

(UMLAUF & BURCHARD, 2003). O esquema de fechamento não-local é baseada na 

formulação de camada limite, perfil-K definida por Large et al. (1994). O esquema de 

perfil-k tem sido expandido para incluir tanto os limites de camadas de superfície 

quanto os de fundo. O EGD é um modelo de turbulência de duas equações que 

permite uma ampla variedade de fechamentos de mistura vertical, incluindo os 

esquemas k-kl (Mellor-Yamada level 2.5), k-e e k-w. Muitas funções de estabilidade 

têm sido empregadas para favorecer a flexibilidade. 

Atualmente, a camada limite de interação ar-mar utilizada no ROMS, baseia-se 

na parametrização de Fairall et al. (1996). Esta foi adaptada do algorítimo COARE 

(Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment) para o cálculo de fluxos de 

momento de superfície, calor sensível, e calor latente. Esta camada limite é utilizada 

para o acoplamento com modelos atmosféricos.  
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O conjunto de equações governantes do ROMS é formado pelas equações 

primitivas do movimento, fazendo uso das aproximações de Boussinesq, plano β e 

hidrostática: 

Equação da continuidade: 

 

 (II.1) 

  

Equação da conservação da quantidade de movimento na direção zonal: 

 

 (II.2) 

  

Equação da conservação da quantidade de movimento na direção meridional: 

 

 (II.3) 

  

A evolução temporal da concentração em um campo de um escalar, C(x,y,z,t)  

(p. ex. salinidade, temperatura, ou nutrientes), é governado pela equação de 

advecção-difusão: 

 

 (II.4) 

 

 

A equação de estado é dada por: 

 

 (II.5) 
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Na aproximação Boussinesq, as variações de densidade são negligenciadas nas 

equações de momento, exceto em suas contribuições na força de flutuabilidade 

(“buoyancy”) na equação de momento vertical. Sob uma aproximação hidrostática, 

temos um balanço entre o gradiente de pressão e a força de flutuabilidade: 

 

 (II.6)

 

As variáveis usadas são: 

      Termos difusivos 

            Forçantes 

                Parâmetro de Coriolis 

                          Gravidade 

                 Profundidade do fundo 

                    Viscosidade molecular e dufisiva 

                Viscosidade turbulenta vertical e difusiva 

           Pressão dinâmica  

 Densidade in situ 

          Salinidade 

                           Pressão total 

          Temperatura potencial 

                            Tempo 

                   Componentes do vetor velocidade 

                        Coordenadas horizontais 

                            Coordenada vertical 

               Elevação de superfície 
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Para as equações usa-se parametrizações das tensões de Reynolds e dos 

fluxos turbulentos: 

 

 (II.7) 

  

A barra superior representa uma média de tempo e a aspa única (') representa 

uma flutuação em torno da média. 

 

I.4 -  Descrição da Modelagem 

 

 A simulação conduzida para este estudo teve resolução espacial horizontal de 

cerca de 5 km (Figura II.3-2) para parte do Atlântico Sul (~ 12º S à 40º S). A 

discretização é feita em grade numérica em projeção de Mercator, com posição do 

equador deslocada para o contorno oeste do domínio modelado. A grade tem 

ortogonalidade perfeita e não é possível observar a curvatura em uma imagem 

aproximada. Também foi utilizada uma batimetria realista, derivada da base ETOPO 

2 (Figura II.3-1). A discretização vertical é feita em 24 níveis sigma (Figura II.3-3), 

com resolução concentrada na parte superior do oceano e com uma profundidade de 

água mínima de 5 metros. 
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Figura II.3-1– Domínio e batimetria utilizados nas simulações hidrodinâmicas. 
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Figura II.3-2 – Discretização horizontal da área destacada na Figura II.3-1. 

 

 
Figura II.3-3 – Exemplo de discretização vertical do modelo. 
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 Com exceção da tensão de vento, as condições de contornos são todas 

“climatológicas”, ou seja, representam condições médias mensais, derivando de 

dados e de resultados de modelos. 

 Foram utilizadas condições iniciais e de contorno lateral, baseadas em dados 

de temperatura e salinidade do WOA05 (World Ocean Atlas – LOCARNINI, 2006), 

sendo as velocidades calculadas geostroficamente. As condições de contorno 

superficial foram baseadas no COADs05 (www.hycom.rsmas.miami.edu - 

Comprehensive Ocean Data Set, 2005) exceto a tensão de vento, que foi obtida do 

NCEP (http://www.ncep.noaa.gov/ - National Centers for Environmetal Prediction – 

NOAA). 

O fluxo superficial total de calor é dado pela soma dos fluxos radiativos (radiação 

de onda curta solar e emissão dos oceanos de radiação de onda longa) e dos fluxos 

turbulentos (calor latente e sensível) (Figura II.3-4a e Figura II.3-4b). O fluxo 

superficial de massa (também descrito na literatura como fluxo virtual de sal) é dado 

pela diferença entre a evaporação e a precipitação (Figura II.3-5a e Figura II.3-5b). 
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Figura II.3-4 - Exemplos de campos de fluxo total de calor em superfície: 

a) fevereiro e b) julho. 
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Figura II.3-5 – Exemplos de campos de fluxo total de massa em superfície: 

a) fevereiro e b) julho. 
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Os campos superficiais de temperatura e salinidade foram relaxados 

newtonianamente para campos mensais climatológicos de TSM (Figura II.3-6a e 

Figura II.3-6b) e SSM (Figura II.3-7a e Figura II.3-7b), respectivamente. O 

relaxamento faz-se necessário, pois as bases de fluxos de calor e principalmente de 

evaporação e precipitação são pouco confiáveis, e isto evita que a simulação divirja 

em excesso da realidade. O tempo de restauração (denominado na literatura inglesa 

como efolding), usado no relaxamento, tem uma variação tanto espacial como 

temporal (Figura II.3-8), visto que fisicamente este é o tempo necessário para que os 

campos em superfície respondam aos fluxos superficiais (BARNIER, 1998). 
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Figura II.3-6 – Exemplos de temperatura para as quais o modelo é relaxado 

superficialmente: a)fevereiro e b)julho. 
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      Figura II.3-7 – Exemplos de salinidade para as quais o modelo é relaxado     

superficialmente: a)fevereiro e b)julho. 
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Figura II.3-8 – Campo de tempo de restauração usado no relaxamento de SSM e 

TSM do mês de julho. 
  

 O fluxo de quantidade de movimento foi calculado a partir das componentes 

latitudinal e longitudinal da tensão de cisalhamento do vento. Para estas tensões 

foram utilizadas médias diárias do ano de 2008, com o objetivo de conseguir realizar 

uma simulação mais realista em relação aos processos físicos de relevante 

importância para a dinâmica da região, como ciclones (Figura II.3-9) e frentes. 
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Figura II.3-9 – Campo de tensão de vento do NCEP: dia 23 de abril de 2008. 

 

 É importante mencionar que foi rodado um total de dois anos de simulação, 

dos quais o primeiro foi descartado, pois o modelo ainda estava em regime de 

“aquecimento” (estabilização da energia). 

 Para forçar a maré foram usados dados do TOPEX OSU / Poseidon Global 

(solução inversa, versão 7.0 - TPXO.7). TPXO.7 é um modelo global de marés 

oceânicas, que melhor encaixa-se as Equações de Laplace para cálculos de maré e 

as médias dos dados “along track” do TOPEX / Poseidon (EGBERT, et al., 1994). As 

marés são fornecidas como amplitudes complexas da elevação da superfície do mar 

em relação à Terra e como correntes de maré para as dez principais componentes 

harmônicas (M2, S2, N2, K2,K1, O1, P1, Q1, Mf, Mm) (Figura II.3-10). Estes 

harmônicos são introduzidos no ROMS através de fronteiras abertas com a condição 

Flather (MARCHESIELLO et al., 2001). O volume é automaticamente conservado no 

domínio. O sinal de maré para a região é predominantemente semi-diurno. As 
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diferenças entre o modelo e os dados nunca chegam a mais de uma pequena 

porcentagem de amplitude e fase de cada componente (com erros máximos no 

semi-diurnas M2 componente). 

 

 
Figura II.3-10– Distribuição das amplitudes (cm) da componente M2 para região 

de simulação (TPXO 7). 
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I.5 -  Avaliação da Simulação Hidrodinâmica 

 
A simulação conseguiu reproduzir bem as feições de mesoescala, como 

Corrente do Brasil (Figura II.4-1), ressurgência e, vórtices típicos, como o de Cabo 

Frio e Vitória (Figura II.4-2). 

 

 
Figura II.4-1 – Média anual de velocidade meridional (m/s). 
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Figura II.4-2– Instantâneo de TSM da simulação 

 
 

Um parâmetro importante de representação da dinâmica da região é a presença 

do vórtice de Vitória que, como dito anteriormente, está centrado aproximadamente 

na latitude de 20,5º S e longitude 39º W, com diâmetro em torno de 100 Km, 

segundo Schmid et al. (1995) (Figura II.4-3). 

O modelo foi capaz de representar bem este vórtice, tanto em localização como 

em estrutura física, principalmente no mês de maio, onde sua presença é mais 

evidente. No dia 160 de simulação (equivalente ao dia 8 de maio do ano de 2008), o 

vórtice está centrado em torno de 20,7º S e 39,5º W, com um diâmetro de 

aproximadamente 100 km (Figura II.4-4) e uma profundidade de cerca de 400 m 

(tomando a isolinha de velocidade de 0.1 m/s como referência). É importante dizer 

que com a presença deste vórtice a velocidade da CB chega próximo à 0.7 m/s ao 

largo de Vitória (Figura II.4-5). 
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Figura II.4-3 – Localização do vórtice de Vitória. Fonte:Schimidt et al., 

1995. 
 

 
Figura II.4-4 – Vórtice de Vitória no dia 160 de simulação: TSM com 

velocidade superficial e isolinhas de elevação de 
superfície. 
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Figura II.4-5 – Vórtice de Vitória no dia 160 de simulação: seção de velocidade 

meridional na latitude de 20,7º S. 

 

  

A seguir apresenta-se um estudo comparativo do estado médio do oceano em 

superfície obtido para a nossa simulação. Apesar das médias do modelo serem 

calculadas somente com um ano de simulação, ela representa um padrão muito 

realista quando comparado as climatologias dos dados do WOA05 (Figura II.4-6 e 

Figura II.4-7). 
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Figura II.4-6 – Comparação entre a TSM média anual do modelo e TSM climatológica do 

WOA05. 
 

 

 
Figura II.4-7 –Comparação entre a SSM média anual do modelo e SSM climatológica 

do WOA05. 
 

Outro parâmetro interessante de validação da dinâmica do modelo para região 

está em saber a quão bem reproduzida foi a CB. Para isso observamos o transporte 

da CB na latitude de 23º S (Figura II.4-8). Lima (1997) encontrou transporte de 

volume médio para a CB próximo desta latitude de -5.5 Sv, contra -5,4 Sv calculados 

pela simulação, o que reflete uma ótima concordância. A presença da estrutura 

baroclínica do sistema CB-CCI (Figura II.4-9), nos permite afirmar que a simulação 
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representa bem a dinâmica da região não só em superfície, como também em 

regiões mais profundas. 

 

 
Figura II.4-8 - Evolução temporal do transporte médio da CB em torno de 23º S 

de latitude, para uma profundidade máxima de 400 m. 
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Figura II.4-9 – Instantâneo de seção de velocidade meridional em 23º S de 

latitude. 
 

Para analisar a eficiência do modelo, na representação da maré, foram 

comparadas séries de dados de elevação de superfície da rede GLOSS (Global Sea 

Level Observing System - IOC, 1990) disponíveis na internet (http://www.gloss-

sealevel.org). Foram selecionadas duas séries com resolução horária para o ano de 

2006: uma para a estação de Macaé (lat. 22,14º S e lon. 41,28º W) e outra para a 

estação de Cananéia (lat. 25º S e lon. 47,56º W). Tais séries foram filtradas em 

períodos maiores que 1 dia, com o objetivo de isolar a maré gravitacional. O mesmo 

foi feito para a saída de elevação da simulação para os pontos de grade mais 

próximos aos das estações. 

 Os resultados mostram que o modelo representa bem a maré (Figura II.4-10 

e Figura II.4-11). 
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Figura II.4-10 – Comparação das séries temporal de marés para a 

estação de Macaé. a) série anual. b) série de junho 
de 2006. 

 

 
Figura II.4-11 – Comparação das séries temporal de marés para a 

estação de Cananéia. a) série anual. b) série de junho 
de 2006. 
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I.6 -  Considerações Finais 

Os resultados da simulação realizada com o modelo ROMS mostraram que a 

modelagem foi capaz de representar os campos médios de temperatura e salinidade 

em superfície e, também, as principais feições de mesoescala presentes na Bacia de 

Campos e do Espírito Santo, como a Corrente do Brasil, a contra corrente associada 

ao fluxo da Água Intermediária Antártica, o vórtice de Vitória e, outros vórtices e 

meandros típicos da região, como, por exemplo, o vórtice de Cabo Frio.   

Sendo assim, esta simulação hidrodinâmica foi considerada apta a ser utilizada 

para o estudo do transporte e dispersão de óleo na região de interesse. 
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MODELO DE TRANSPORTE E DISPERSÃO DE ÓLEO. 

 

I.7 -  Apresentação 

 

O EKman Oil Mapping (EKOM), desenvolvido pela EKMAN, é um modelo 

computacional capaz de simular o transporte e a dispersão de óleo no mar. 

De forma geral, as principais equações que governam um modelo matemático 

capaz de representar o transporte de substâncias dissolvidas, ou em suspensão, em 

corpos d'água naturais, seguem os princípios básicos da conservação de massa e 

de quantidade de movimento. Devido à complexidade dessas equações, para se 

obter um resultado aproximado, é necessário que as equações diferenciais, que 

descrevem o comportamento do escoamento e do transporte em domínios 

contínuos, sejam transformadas em equações algébricas, em domínio discreto.  

O EKOM utiliza uma técnica numérica que adota uma abordagem lagrangeana, 

sendo capaz de resolver o transporte advectivo-difusivo e, também, as reações de 

perda de quantidade do escalar que está sendo transportado. Esse tipo de modelo é 

adequado para simulações onde o escalar transportado está na superfície ou ocupa 

apenas uma camada da coluna d'água (ROSMAN, 2000). O EKOM funciona 

desacoplado do modelo hidrodinâmico, isto é, as substâncias transportadas não são 

capazes de exercer influência sobre o regime hidrodinâmico, sendo válido apenas 

para substâncias passivas ao meio. Portanto, o objetivo principal do modelo é 

estudar a evolução da concentração e o destino final das substâncias lançadas na 

água.  

Na abordagem lagrangeana a mancha de óleo é tratada como uma nuvem de “n” 

partículas, que representam quantidades iguais de um determinado constituinte. 

Assume-se que as partículas possuem forma de disco e que sua área aumenta e 

sua espessura diminui à medida que a mancha de óleo se espalha horizontalmente. 

As partículas são lançadas de forma aleatória em uma área fonte, de forma 

instantânea ou continua, e o movimento da mancha de óleo é calculado através do 

deslocamento de cada uma dessas partículas. Estas derivam sobre influência das 
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correntes oceânicas e do vento, com a adição típica de 3% da velocidade do vento a 

10 metros.  

As velocidades advectivas, da corrente e do vento, estão ainda sujeitas a 

movimentos turbulentos, em escalas não resolvíveis, que no EKOM são modelados 

através de processos aleatórios dimensionados de acordo com as velocidades em 

si, resultando, na prática, na aplicação de um pequeno movimento de deriva 

aleatório a cada uma das partículas, em cada passo de tempo (random walk 

models).  

As concentrações são obtidas em intervalos de tempo predeterminados, a partir 

da soma das frações de massa de cada uma das partículas, dividida pelo seu 

volume de influência, definido pela a grade do modelo de óleo. Portanto, é possível 

constatar que o refinamento das distribuições de concentrações está ligado ao 

número de partículas utilizadas no modelo. 

Quando a partícula alcança a linha de costa, não retorna mais ao domínio, 

permanecendo no local de chegada até o final da simulação. Embora sua posição 

não mude, o percentual de massa que a mesma representa continua sendo utilizado 

no cálculo das concentrações. 

O EKOM modela os principais processos envolvidos no intemperismo do óleo, 

tais como: espalhamento, evaporação, emulsificação e dispersão. O espalhamento 

de óleo no EKOM é calculado a partir da fase gravitacional-viscosa, uma vez que a 

primeira fase (gravitacional-inercial) é muito curta. Assim, a área final da primeira 

fase é considerada como a área inicial da mancha de óleo a ser modelada. A área 

inicial é calculada seguindo a formulação proposta por Mackay et al. (1980), que 

surgiu de uma modificação da formulação proposta por Fay (1969) para a fase 

gravitacional-viscosa. É assumido no modelo que após a mancha de óleo atingir a 

espessura de 0,1 mm, o espalhamento termina (MACKAY et al., 1980). A 

evaporação é calculada no EKOM seguindo o método de pseudo-componentes, 

desenvolvido por Yang & Wang (1977) e Payne et al. (1984).  Nesse método, 

assume-se que o óleo é constituído por uma mistura de componentes 

independentes, chamados de pseudo-componentes, estes, e, seus respectivos 

pontos de ebulição, são geralmente determinados com base em métodos de 

destilação. O processo de emulsificação do óleo, também conhecido como formação 
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de mousse, ocorre devido ao entranhamento de água no óleo e pode formar uma 

emulsão persistente e estável, contendo até 90% de água. O processo de 

emulsificação é modelado no EKOM seguindo a formulação também proposta por 

Mackay et al. (1980). O movimento de entranhamento vertical do óleo (dispersão), 

capaz de retirá-lo da superfície definitivamente, é causado por um balanço entre a 

turbulência em superfície e as forças de flutuação. Essa turbulência é causada 

principalmente pela presença de ondas. A dispersão é resolvida no EKOM seguindo 

as formulações propostas no modelo de Delvigne & Sweeney (1988). A viscosidade 

do óleo é um fator importante para a dispersão, quanto mais viscoso o óleo, mais 

difícil é o entranhamento. Além da agitação marítima, a temperatura da água 

também tem grande importância para a dispersão, pois se a temperatura da água 

estiver abaixo do ponto de fluidez do óleo, a dispersão é praticamente inibida.   

O algoritmo do EKOM é dividido em 3 principais módulos: determinístico, 

probabilístico e de intemperismo. Utilizando o módulo determinístico é possível obter 

a trajetória e o volume da mancha de óleo em determinados intervalos de tempo, 

especificados pelo modelador. Também é possível acompanhar a evolução do 

acúmulo de óleo na costa, caso ocorra. No módulo determinístico, o modelador pode 

definir o período exato de corrente e vento que transportará o óleo, o que possibilita, 

por exemplo, checar em quais condições de corrente e vento o óleo atinge mais 

rápido a costa. Aplicando o módulo probabilístico, toda a série de corrente e vento 

fornecida ao modelo será utilizada, realizando n combinações aleatórias de corrente 

e vento, construindo um mapa de probabilidade de existência de óleo. O resultado 

probabilístico também fornece o tempo mínimo de chegada de óleo em cada 

elemento de grade do modelo. A análise integrada de probabilidade e tempo mínimo 

de chegada permite identificar as áreas mais suscetíveis no caso de um acidente 

com vazamento de óleo no mar. O módulo de intemperismo condensa todas as 

subrotinas responsáveis pelos processos de perda de massa. Nesse módulo, 

qualquer curva de reação de perda de massa pode ser incluída. Tratando-se de 

modelagem de óleo, merece destaque a possibilidade de utilização dos resultados 

oriundos do modelo de intemperismo da NOAA (National Oceanic and Atmosferic 

Adminstration), o ADIOS (Automated Data Inquiry for Oil Spills), mundialmente 

reconhecido pela comunidade científica. 
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A seguir é apresentada de forma simplificada a formulação dos principais pontos 

do EKOM, discutindo em linhas gerais, as vantagens e limitações do esquema 

numérico adotado. 

 

I.8 -  Formulação Matemática 

 

I.8.1 -  Transporte  

 

O EKOM é um modelo lagrangeano, e, uma das principais vantagens de uma 

abordagem lagrangeana, é o fato de o esforço computacional ficar concentrado nas 

regiões onde as partículas estão localizadas, diferente do que é feito em uma 

abordagem euleriana, onde todo o domínio deve ser resolvido. Entretanto, em casos 

que exista a necessidade de um número elevado de partículas, o esforço 

computacional será impactado. Outra vantagem de uma abordagem lagrangeana é a 

inexistência de instabilidades numéricas e formação de concentrações negativas, o 

que garante a conservação da massa e torna desnecessária a inclusão de difusão 

numérica para diminuir as instabilidades numéricas (ISRAELSSON et al., 2006). Por 

outro lado, uma das desvantagens que merecem destaque em um modelo de 

partículas, é a dificuldade de se estabelecer a condição de fluxo nulo nos contornos 

fechados, principalmente em domínios com alta complexidade geométrica. 

No EKOM a trajetória seguida pelas partículas é calculada por expansão em 

série de Taylor. A posição da partícula no instante seguinte, Pn+1, é obtida a partir da 

posição anterior conhecida, Pn: 

 
22

1 2 . . .
2!

n n
n n

dP d PtP P t T A D
dt dt+

Δ
= + Δ + + (III.1) 

 

Onde: T.A.D. são os termos de alta ordem desprezados.  
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A velocidade instantânea e a aceleração são a parte resolvível do escoamento, e 

advêm do campo hidrodinâmico acrescido da influência do vento. As velocidades 

zonais e meridionais (u e v) do transporte advectivo são obtidas para as exatas 

posições onde as partículas se encontram por um processo de interpolação, tendo 

como origem as grades do modelo hidrodinâmico e de vento fornecidas.  Portanto, 

as componentes advectivas resultantes apresentam influência do regime 

hidrodinâmico ( hu e hv ), onde estão incorporados os fluxos residuais, de maré e a 

influência do próprio vento na camada limite superior, e a influência direta do vento 

( wu e wv ) ponderada por um fator de deriva α . Este fator é aplicado como constante, 

podendo variar entre 1,0 e 4,5 (LANGE & HÜHNERFUSS, 1978). Em áreas de mar 

aberto a literatura indica o uso de 3%, sendo este o valor usualmente aplicado no 

EKOM.  

 

h w

h w

u u u
v v v

α
α

= +
= +  

(III.2) 

 

Uma vez obtidas, as componentes zonais e meridionais totais do transporte 

advectivo, a velocidade e a aceleração seguem as seguintes formulações, 

respectivamente: 

 

( , )dP V u v
dt

=
ur

(III.3) 

2

2

d P dV V V Vu v
dt dt t x y

∂ ∂ ∂
= = + +

∂ ∂ ∂

ur ur ur ur

(III.4) 

No EKOM o deslocamento é definido por uma componente advectiva, associada 

às escalas resolvíveis, e outra difusiva, associada às escalas não resolvíveis.  A 

parte advectiva do deslocamento é calculada a partir dos campos de corrente e 

vento fornecidos ao modelo e a difusão turbulenta é modelada com o acréscimo de 

componentes aleatórias ao deslocamento advectivo, método é conhecido como 

random walk (JIN, 1993). A equação III.5 apresenta o esquema descrito acima, onde 

a posição da partícula em um determinado passo de tempo é resultado da soma das 

partes advectiva e difusiva, aqui representadas, respectivamente, por: iu e '
iu  
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tututPttP iiii Δ+Δ+=Δ+ ')()(  
(III.5) 

A parte não resolvível, que representa a componente difusiva do deslocamento, 

pode ser obtida pela seguinte formulação (KOUTITAS, 1988; JIN, 1993, 

DUNSBERGEN, 1994): 

 

t
DNu i

ii Δ
=

6'

 
(III.6) 

 

onde, iD  é o coeficiente de difusividade turbulenta e iN  um número aleatório 

entre -1 e 1. 

O coeficiente de difusividade turbulenta pode ser calculado a partir da 

modelagem da viscosidade turbulenta (ν ), fornecida pelo modelo hidrodinâmico, 

através da seguinte formulação: 

 

S
D ij

ij

ν
=

 
(III.7) 

 

onde, S  é número de Schmidt, que varia entre 0,5 e 1 para escoamentos 

resolvíveis de grande escala (ROSMAN, 1997). 

 

I.8.2 -  Espalhamento 

 

A formulação adotada no EKOM para modelar o espalhamento, segue o 

proposto por Mackay et al. (1980). 

 

1 4/3s
m s

dA K A V
dt

−=
 

(III.8) 
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onde, sA  é a área da mancha, V o volume e mK uma constante empírica de valor 

150 s-1. 

I.8.3 -  Viscosidade e Densidade 

 

As alterações na viscosidade e na densidade do óleo são importantes para os 

processos de perda de massa, com a viscosidade chegando a ser um fator 

condicionante para a dispersão. Considerando os efeitos da temperatura na 

viscosidade e as mudanças causadas pelos processos de emulsificação (MOONEY, 

1951) e evaporação do óleo (MACKAY et al., 1980), esta pode ser modelada da 

seguinte forma: 

 

0

1 1( )
(1 )

0

v wv
e em t

m wv

C FC F C
C F T Teμ μ

⎡ ⎤⎛ ⎞
+ + −⎢ ⎥⎜ ⎟

−⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦= (III.9) 

 

onde μ é a viscosidade a uma determinada temperatura T , 0μ é a viscosidade 

inicial do óleo à temperatura de referência, 0T , wvF é a fração volumétrica de água na 

emulsão, emF é a fração de massa de óleo evaporada, tC é uma constante empírica, 

com valor sugerido de 5000 K (NOAA, 1994), vC , também é constante empírica 

adimensional, com valor sugerido de 2,5 (MACKAY et al., 1980), mC é a constante 

adicional de Mooney, com valor de 0,65 e, finalmente, eC , uma constante empírica 

adimensional, que pode variar de 1 a 10 dependendo do tipo de óleo, devendo ser 

aplicado valores mais elevados a óleos mais viscosos. Mackay et al. (1980) sugere o 

uso do valor 5 para esta constante. 

A densidade do óleo varia basicamente em função da perda dos componentes 

voláteis por evaporação, pelo processo de emulsificação e em função da 

temperatura da água do mar. Essa variação pode ser obtida pela seguinte 

formulação: 
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0(1 )(1 )[1 ( )]e wv w o wv de e dtF F C F C T Tρ ρ ρ= + − + − −  (III.10) 

 

onde eρ é a densidade da emulsão a uma determinada temperatura T , oρ é a 

densidade do óleo à temperatura de referência 0T , wρ é a densidade da água do 

mar, wvF é a fração volumétrica de água na emulsão, e, deC e dtC são constantes 

empíricas com valores sugeridos por NOAA (1994) de 0,18 e 0,0008, 

respectivamente.  

 

I.8.4 -  Evaporação 

 

A evaporação é o primeiro processo envolvido na remoção de óleo da superfície 

da água, os componentes com ponto de ebulição mais baixo são rapidamente 

volatilizados, o que reduz a massa de óleo que permanece na água. O algoritmo 

utilizado no EKOM é baseado no modelo de pseudo-componentes de Yang & Wang 

(1977) e Payne et al. (1984). Neste método é assumido que o óleo é constituído por 

uma mistura de componentes independentes, os chamados pseudo-componentes, 

tratados como substâncias singulares. A taxa de evaporação de cada pseudo-

componentes pode ser obtida por: 

 

i i i i idV K A V P
dt R T

χ
=

 
(III.10) 

 

onde, V é o volume evaporado de um determinado pseudo-componente i, K é o 

coeficiente de transferência de massa, A é a área da mancha de óleo, V é o volume 

molar, χ é a fração molar, P é a pressão de vapor, R é a constante universal dos 

gases perfeitos e T a temperatura do óleo. 

O coeficiente de transferência de massa, K , é obtido com base na formulação 

proposta por Mackay & Matsugu (1973), mas utilizando um valor único para o 

número de Schmidt de 2,7 (NOAA, 2000). 
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0,670,11

0,78 4 0,0180,0048 1,3676s

i

AK W
Mπ

− ⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞
⎢ ⎥= ⋅ ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

(III.10) 

 

onde, W é a velocidade do vento, sAa área da mancha de óleo e iM a massa 

molar média de cada pseudo-componente. 

O volume molar (V ) de cada pseudo-componente é obtido de uma correlação 

entre o ponto de ebulição e volume molar para uma série de alcanos com números 

de carbonos variando entre 3 e 20. 

 

( ) ( )2-5 -7 -97 10 - 2,102 10 1 10i i iV BP BP⎡ ⎤= × × + ×⎣ ⎦  
(III.11) 

 

Seguindo a formulação proposta por NOAA (2000), os pontos de ebulição 

podem ser obtidos da seguinte forma: 

 

0

1
2

5i

i
dTBP T
df

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠= +

 

(III.12) 

 

onde, BP é o ponto de ebulição de cada pseudo-componente e, 

 

( )1356, 7 247, 36 lndT API
df

= − (III.13) 

0 457,16 3,3447T API= −  (III.14) 

 

A pressão de vapor ( P ) de cada pseudo-componente pode ser determinada pela 

equação de Antonie: 

 



Pág. 
66 / 273 

II.6.1.1 - Modelagem da 
dispersão de Óleo 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

( )2,
0

2, 2,

1 1ln
sat

i i ii

i i i i

S BP CP
P Z R BP BP C T C

Δ − ⎡ ⎤
= ⋅ −⎢ ⎥

Δ ⋅ ⋅ − −⎢ ⎥⎣ ⎦
(III.15) 

 

onde, 0P é a pressão atmosférica, iSΔ é a variação na entropia resultante da 

vaporização do pseudo-componente, ZΔ é o fator de compressibilidade, como o 

valor adotado de 0,97, BP é o ponto de ebulição, e, 2C  um coeficiente empírico. 

A variação na entropia é definida por: 

 

( )8,75 1,987 logi iS BPΔ = +  (III.16) 

 

e o coeficiente empírico por: 

 

( )2, 0,19 18i iC BP= ⋅ −  (III.17) 

 

O método de pseudo-componentes pode levar a algumas imprecisões, uma vez 

que se baseia na temperatura de destilação, isso pode ocorrer pelo fato de 

compostos distintos apresentarem o mesmo ponto de ebulição. 

 

I.8.5 -  Dispersão 

O EKOM utiliza a formulação proposta por Delvigne & Sweeney (1988) para 

modelar o entranhamento vertical natural de óleo na coluna d'água. São três os 

fatores principais que influenciam o processo físico de dispersão natural: viscosidade 

do óleo, temperatura da água do mar e agitação marítima. Os referidos autores 

alcançaram, a partir de estudos laboratoriais, uma relação empírica para a taxa de 

dispersão de óleo devida à arrebentação de ondas. 

 

0,57 0,7
0

d
o ba s wc

dm C D f F d d
dt

= Δ (III.18) 
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Onde, sf é a fração da superfície do mar coberta por óleo, 0d é o diâmetro das 

partículas de óleo, dΔ é o intervalo de diâmetro das partículas de óleo, oC é uma 

constante empírica que depende do tipo de óleo e pode ser obtida pela seguinte 

formulação (DELVIGNE & HULSEN, 1994). 

 

exp( ln( / ) )oC a bμ ρ= +  (III.19) 

Onde, μ é a viscosidade do óleo (cP), ρ é a densidade do óleo (g/cm3) e 

a = -0,1023 e b = 7,572      para ( / )μ ρ <132 cSt 

a = -1,8927 e b = 16,313    para ( / )μ ρ >132 cSt 

baD é a energia dissipada pela arrebentação das ondas por unidade de área, que 

é calculada da seguinte forma: 

 
2

0,0034
2ba w

HsD gρ ⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦  
(III.20) 

 

onde, wρ é a densidade da água do mar, g a aceleração da gravidade e H s a 

altura significativa. Caso esta última não seja fornecida, o modelo calcula o H s a 

partir da seguinte formulação: 

 
20,243UHs

g
= (III.21) 

 

onde, U é a intensidade do vento e g a aceleração da gravidade. 

E, finalmente, wcF , que é a fração da superfície do mar atingida pela 

arrebentação das ondas, é obtida pela seguinte formulação: 

 

0,032( ) /wc w t wF U U T= −  (III.22) 
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onde, wU é a intensidade do vento, tU é a intensidade limite do vento para que 

ocorra quebra de ondas (~5 m/s) e wT que é o período da onda significativa. Caso 

este último seja desconhecido, o modelo calculará por: 

 

8,13w
UT
g

=
 

(III.23) 

Para estimar a penetração máxima do óleo na coluna de água o modelo também 

utiliza uma equação proposta por Delvigne & Sweeney (1988): 

 

( )1,5 0,35i bZ H= ±  (III.24) 

 

onde, bH é a altura de quebra de onda. 

 

I.8.6 -  Emulsificação 

 

A incorporação de água no óleo é modelada no EKOM a partir da formulação 

proposta por Mackay et al. (1980): 

 

( )21 1wv wv
w final

wv

dF FK W
dt F

⎛ ⎞
= + −⎜ ⎟

⎝ ⎠  
(III.25) 

 

onde, wvF é a fração volumétrica de água incorporada a emulsão, final
wvF é a fração 

final incorporada e, wK , uma constante empírica com valor sugerido de 1,6x10-6 

(NOAA, 2000). 

Caso sejam fornecidos ao modelo os percentuais de asfaltenos e parafinas do 

óleo a ser modelado, é utilizado para o cálculo de emulsificação um algoritmo 

baseado na equação de Rasmussen (1985): 
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1 2

wvdF R R
dt

= − (III.26) 

 

onde, 1Ré a taxa de entrada de água, definida por: 

 

 

21
1

0

(1 ) ( )final
wv wv

KR w F F
μ

= + − (III.27) 

 

e 2R a taxa de saída de água, definida por: 

 

 
2

2
0

wv
KR F

Asph Wax μ
=

⋅ ⋅  
(III.28) 

 

onde, 1K e 2K são constantes experimentais obtidas por Rasmussen (1985), com 

valores de 5x10-7 e 1,2x10-7, respectivamente. Asphé o teor de asfaltenos (%) e 

Wax o teor de parafinas (%). 
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I.9 -  Dados de Entrada 

 

De acordo com as informações fornecidas pela PETROBRAS e atendendo o 

Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA N° 002/10, no seu item 11.6.1 – 

Modelagem de óleo, a EKMAN conduziu simulações probabilísticas e determinísticas 

para 2 (dois) pontos de vazamento localizados na área conhecida como Parque das 

Baleias, mais precisamente para o FPSO P-58, integrante do Projeto de 

Desenvolvimento Integrado da Produção e do Norte do Parque das Baleias e  para o 

FPSO “Baleia Azul”, integrante do Projeto de Desenvolvimento da Produção de 

Baleia Azul Pós-sal, ambos no Bloco BC-60. Para as simulações foram ainda 

considerados 2 (dois) tipos de óleo distintos e diferentes condições ambientais. A 

seguir serão apresentados os dados de entrada utilizados, a forçante atmosférica e 

um resumo descritivo de todos os cenários simulados. 

 

I.9.1 -  Características do Óleo 

 

As características dos óleos simulados para o FPSO “Baleia Azul” e para o 

FPSO P-58 são apresentadas, respectivamente, na Tabela III.3.1-1 e Tabela III.3.1-

2. 
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Tabela I.9-1 – Características do óleo utilizadas nas simulações do FPSO “Baleia Azul”. 

 Óleo FPSO “Baleia 
Azul” 

Unidade 

Grau API 16,04 - 
Pour Point -15 oC 
Fração máxima de água no óleo 50 % 
Curva de densidade 0.9590 g/cm3 a 15.56oC 

0.9572 g/cm3 a 20.00oC 
0.9527 g/cm3 a 26.67oC 
0.9398 g/cm3 a 48.89oC 
0.9342 g/cm3 a 60.00oC 
0.9206 g/cm3 a 82.22oC 
0.9158 g/cm3 a 93.33oC 

Curva de viscosidade 410,2  cp a 50oC 
862,3 cp a 40oC 
2021 cp a 30oC 
5489 cp a 20oC 
9880  cp a 15oC 

18429  cp a 10oC 
37117  cp a 5oC 

Fonte: PETROBRAS 

 

 

Tabela I.9-2 – Características do óleo utilizadas nas simulações do FPSO P-58. 
 Óleo FPSO P-58 Unidade 

Grau API 18,77 - 
Pour Point -33 oC 
Fração máxima de água no óleo 50 % 
Curva de densidade 0.9416 g/cm3 a 15.56oC 

0.9352 g/cm3 a 26.67oC 
0.9288 g/cm3 a 37.78oC 
0.9224 g/cm3 a 48.89oC 
0.9168 g/cm3 a 60.00oC 
0.9096 g/cm3 a 71.11oC 
0.9032 g/cm3 a 82.22oC 

Curva de viscosidade 59 cp a 60oC 
100 cp a 50oC 
180 cp a 40oC 
363 cp a 30oC 
833 cp a 20oC 

1370 cp a 15oC 
4750 cp a 4oC 

Fonte: PETROBRAS 
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I.9.2 -  Volume de Pior Caso 

Para volume de Pior Caso é considerado o afundamento da FPSO e o 

derramamento da soma das capacidades máximas de todos os tanques de 

estocagem e tubulações a bordo da embarcação. Na Tabela III.3.2-1 estão 

apresentados os volumes de Pior Caso para os dois pontos estudados.   

 

Tabela III.3.2-1– Volumes de Pior Caso para o FPSO 
“Baleia Azul” e FPSO P-58. 

FPSO Volume Total (m3) 
Baleia Azul 66.614 
P-58 320.242 

 

 

 

I.9.3 -  Forçantes 

Os dados de ventos utilizados na modelagem de óleo são provenientes de 

resultados da Reanálise 2 (R-2) do NCEP (National Center for Environmental 

Prediction).  

O projeto de Reanálise originou-se em 1991 da cooperação entre o NCEP e o 

NCAR (National Center for Atmospheric Research) como uma evolução do Projeto 

CDAS (Climate Data Assimilation System) do NMC (National Meteorological Center). 

O principal objetivo do projeto de Reanálise era utilizar o estado da arte em sistemas 

de análise de dados e previsão e realizar a assimilação de dados passados, 

montando um banco de dados com 40 anos de dados meteorológicos globais. 

Atualmente, encontram-se disponíveis mais de 60 anos de dados. 

O sistema de Reanálise foi projetado no NCEP com a participação de mais de 

25 cientistas de diversas áreas. Os cientistas do NCAR realizaram grande parte da 

coleta de dados e obtiveram diversos conjuntos de dados especiais originados de 

fontes internacionais. Além disso, diversos órgãos e agências colaboraram, tais 

como: NOAA/NESDIS (National Environmental Satellite, Data and Information 
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System), GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory), UKMO (United Kingdon 

Meteorological Office), JMA (Japanese Meteorological Agency) e o ECMWF 

(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) (KALNAY, 1996).  

Os dados primários utilizados na geração das Reanálises passam por um 

rigoroso controle de qualidade e são provenientes de diversas fontes, tais como: 

dados globais de radiossondas, dados de superfície do mar oriundos do COADS 

(Comprehensive Ocean-Atmosphere Dataset), dados medidos de aeronaves, dados 

sinóticos da superfície terrestre, dados de satélites, dados de ventos na superfície, 

dados de ventos da alta atmosfera obtidos através da análise do deslocamento de 

nuvens (KALNAY, 1996). 

A Reanálise 2 (R-2) é uma continuação do projeto de Reanálise do 

NCEP/NCAR. Na Reanálise 2, as análises globais são feitas utilizando-se modelos 

de previsão e sistemas de assimilação atualizados, bem como apresenta melhoria 

nos arquivos de saída e corrige os problemas de processamentos apresentados na 

Reanálise (R-1) (KANAMITSU, 2002). A R-2 contém séries globais com resolução 

temporal de 6 horas desde janeiro de 1979 até dezembro de 2008, ao contrário da 

R-1 que está disponível desde 1948. Apesar das melhorias significativas, a R-2 deve 

ser tratada como uma atualização da R-1 e não como uma nova geração da mesma. 

Os produtos da R-2 estão disponíveis para o público através do Centro de 

Diagnósticos Climáticos do NCAR, bem como através da página eletrônica:  

http://www.cdc.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis2.html.  

No presente trabalho, foi utilizado um conjunto de 30 anos de dados, desde 1979 

até 2008. A resolução espacial na região é de aproximadamente 1,8º na latitude e 

longitude e a resolução temporal é de 6 horas. Os histogramas direcionais dos 

ventos para a região norte da Bacia de Campos podem ser observados da Figura 

III.3.3-1 a Figura III.3.3-3. 
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Figura III.3.3-1 - Histogramas direcionais dos ventos nos meses de janeiro a abril na 
porção norte da Bacia de Campos. 
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Figura III.3.3-2 – Histogramas direcionais dos ventos nos meses de maio a agosto na 
porção norte da Bacia de Campos. 
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Figura III.3.3-3 – Histogramas direcionais dos ventos nos meses de setembro a 

dezembro na porção norte da Bacia de Campos. 

 

A análise dos histogramas direcionais auxiliou na identificação de duas estações 

com características peculiares de vento. A predominância de ventos de nordeste é 

observada praticamente ao longo de todo o ano, mas entre maio e setembro existe 

uma maior incidência de ventos de sul, tendo sido este o período definido como de 

inverno para este estudo. Já o período entre outubro e abril é caracterizado por 
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condições típicas de verão, com uma maior persistência e intensidade dos ventos de 

nordeste. 

I.9.4 -  Número de Simulações 

Para definir o número de simulações necessárias à obtenção de mapas de 

probabilidade que contivessem a expressão de toda a variabilidade ambiental 

inerente aos dados utilizados foi conduzida uma análise de inversão de sentido da 

componente meridional (v) do vento. 

Como apresentado na descrição do clima de vento da região, é notório que a 

passagem de sistemas frontais causa alterações no padrão típico dos ventos, sendo 

este o fator preponderante para o estabelecimento de condições de bom e mau 

tempo. Em condição de bom tempo existe uma dominância de ventos vindos de 

norte/nordeste, configurados por componentes zonais (u) e meridionais (v) de 

valores negativos. Sobre a ação da passagem de um sistema frontal, os ventos 

mudam de direção, apresentando um domínio de ventos de sul, quando as 

componentes zonais (u) e meridionais (v) assumem valores positivos. 

Considerando a hipótese de que a componente meridional (v) guarda de forma 

mais fidedigna a informação da passagem de sistemas frontais, assinalando a 

inversão de ventos de norte para sul, a análise de inversão de sentido dessa 

componente pode ser uma ferramenta útil na definição de uma estatística de 

passagem de sistemas frontais na região e, consequentemente, como parâmetro 

representativo da variabilidade da forçante na modelagem probabilística de óleo. 

A seguir é apresentada a componente meridional (v) do vento da Reanálise 2 do 

NCEP extraída do ponto mais próximo dos locais de vazamento (Longitude: -

39.3750º W; Latitude: -21.9044º S – Figura III.3.4-1). 
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Figura III.3.4-1 – Componente meridional (v) do vento entre os anos de 1979 e 2008 no    

ponto de coordenadas -21.9044º S e -39.3750º W. 

 

Para determinar o número de simulações a serem realizadas foram 

contabilizadas apenas as inversões de norte para sul, isto é, a migração de valores 

negativos para positivos na componente meridional (v) do vento.  

O conjunto total de dados de vento utilizado apresenta 43.832 tempos, neste 

universo amostral foram contabilizadas 1.516 inversões, o que sugere, em média, 

uma passagem de sistema frontal a cada 7,22 dias. Sendo assim, adotando uma 

postura conservadora, a EKMAN realizou um total de 3.000 simulações para cada 

modelo probabilístico. 

 

I.9.5 -  Grade Numérica Aplicada ao Modelo de Transporte e Dispersão 

Para as simulações de transporte e dispersão de óleo foi utilizada uma grade 

numérica regular com espaçamento de 3,5 km e dimensão de 540x540 pontos, com 

os limites entre -54° e -37° W, -35° e -18° S. Observa-se na Figura III.3.5-1 os limites 

da grade sobre o domínio hidrodinâmico modelado, já apresentado anteriormente. 

Em seguida, na Figura III.3.5-2, é dado destaque a uma determinada região a título 

de exemplo, tornando visível o refinamento da grade aplicada. 
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Figura III.3.5-1  – Limites da grade numérica utilizada nas simulações de transporte e 

dispersão de óleo sobre o domínio hidrodinâmico modelado. 
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Figura III.3.5-2 – Detalhe da grade numérica utilizada. 

 

Para obtenção dos resultados de volume de óleo acumulado na costa é aplicada 

uma subgrade de costa com resolução de 1 km e 657x830 pontos. Os elementos de 

grade monitorados ao longo das simulações, para obtenção do volume de óleo que 

chega à costa, estão em destaque na Figura III.3.5-3, onde é apresentado um trecho 

do litoral do estado do Rio de Janeiro, a título de exemplo. Essa região foi a 

escolhida por possuir uma linha de costa altamente recortada.  
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Figura III.3.5-3 – Detalhe da subgrade de costa entre Arraial do Cabo e Búzios no estado do 

Rio de Janeiro. 

 

 

I.9.6 -  Critério de Parada do Modelo 

 

Os critérios de parado do modelo foram definidos seguindo as orientações do TR 

Nº 02/2010 da CGPEG/DILIC/IBAMA. Desta forma, o critério de parada adotado nas 

simulações foi o tempo de 30 dias após o final do vazamento.  Nas simulações de 

derramamentos instantâneos de 8 m3 e 200 m3 as simulações compreenderam 30 

dias (720 horas) de modelagem, já a simulação crítica de pior volume, com o 

afundamento da FPSO e todo o óleo sendo derramado em 24 horas, a simulação 

compreendeu o período de 31 dias (744 horas).  
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I.10 -  Descrição dos Cenários Simulados 

O modelo realiza simulações probabilísticas e determinísticas.  No caso das 

simulações probabilísticas toda a série de corrente e vento fornecida ao modelo é 

utilizada e, a partir de combinações aleatórias de vento e corrente, constrói-se um 

mapa de probabilidade de existência de óleo.  O resultado probabilístico fornece 

também o tempo mínimo de chegada do óleo em cada elemento de grade do modelo 

e o volume máximo de óleo acumulado por km de costa. No módulo determinístico é 

possível obter a trajetória e o volume da mancha em intervalos de tempo 

específicos.  Neste modo é possível verificar quais condições de corrente e vento 

propicia a chegada do óleo mais rapidamente à costa. Esta função também permite 

acompanhar a evolução do acúmulo de óleo na costa.   

Os cenários foram separados entre os dois pontos de vazamento (FPSO P-58 e 

FPSO “Baleia Azul”), em duas estações sazonais (verão e inverno) e em três 

volumes (8 m3, 200 m3 e Pior Caso).  No FPSO P-58, o volume de Pior Caso foi de 

320.242m3 e no FPSO “Baleia Azul” este volume foi de 66.614m3.  A localização dos 

pontos é apresentada na Tabela III.4-1. 

 

Tabela III.4-1 – Localização dos pontos de vazamento. 
Pontos Latitude Longitude 
FPSO P-58 7.653.769 N 396.530 E 
FPSO “Baleia Azul” 7.639.105 N 396.474 E 

Datum: SAD 69 / Zona UTM: MC39 W – Zona 24 

 

Na Tabela III.4-2 estão apresentados os cenários probabilísticos simulados 

neste estudo. Na simulação de afundamento da FPSO (Pior Caso) foram 

considerados os tempos de 12, 36, 60 e 744 horas, no vazamento de Médio Porte 

(200 m3) foram considerados os tempos de 6 e 720 horas. 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
II.6.1.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

83 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Tabela III.4-2 – Cenários probabilísticos simulados neste estudo. 

Cenário Ponto do 
Vazamento Produto Volume Estação 

Duração 
do 

Vazamento 

Número 
de 

Simulações 

Duração da 
Simulação 

(h) 
Pequeno 
Porte 

FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

8m3 Verão instantâneo 3.000 720 

Pequeno 
Porte 

FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

8m3 Inverno instantâneo 3.000 720 

Médio 
Porte 

FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

200m3 Verão instantâneo 3.000 6 

Médio 
Porte 

FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

200m3 Inverno instantâneo 3.000 6 

Médio 
Porte 

FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

200m3 Verão instantâneo 3.000 720 

Médio 
Porte 

FPSO “Baleia 
Azu” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

200m3 Inverno instantâneo 3.000 720 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Verão 24 horas 3.000 744 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Inverno 24 horas 3.000 744 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Verão 24 horas 3.000 60 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Inverno 24 horas 3.000 60 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Verão 24 horas 3.000 36 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Inverno 24 horas 3.000 36 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Verão 24 horas 3.000 12 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Inverno 24 horas 3.000 12 

Pequeno 
Porte 

FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

8m3 Verão instantâneo 3.000 720 

Pequeno 
Porte 

FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

8m3 Inverno instantâneo 3.000 720 

Médio 
Porte 

FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

200m3 Verão instantâneo 3.000 6 

Médio 
Porte 

FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

200m3 Inverno instantâneo 3.000 6 

Médio 
Porte 

FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

200m3 Verão instantâneo 3.000 720 

Médio 
Porte 

FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

200m3 Inverno instantâneo 3.000 720 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Verão 24 horas 3.000 744 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Inverno 24 horas 3.000 744 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Verão 24 horas 3.000 60 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Inverno 24 horas 3.000 60 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Verão 24 horas 3.000 36 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Inverno 24 horas 3.000 36 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Verão 24 horas 3.000 12 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Inverno 24 horas 3.000 12 
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Foram conduzidos 28 (vinte e oito) cenários probabilísticos, considerando que 

para cada um deles foram simuladas 3.000 diferentes condições meteo-

oceanográficas. 

Além dos cenários probabilísticos foram ainda conduzidas 8 (oito) simulações 

determinísticas. Na metade delas, buscou-se representar as trajetórias seguidas 

pelas manchas de óleo em condições meteo-oceanográficas frequentes na região e, 

na outra metade, representar as trajetórias em que o óleo atingiu a costa mais 

rapidamente, configurando assim um cenário crítico em questão de tempo de 

resposta. Os mapas de tempo mínimo de chegada de óleo originários das 

simulações probabilísticas auxiliaram na identificação dos locais atingidos em menor 

tempo. 

Para os cenários que representam a deriva do óleo em condições meteo-

oceanográficas frequentes, buscou-se identificar nas forçantes, os períodos mais 

extensos que apresentassem os padrões característicos de verão e inverno, 

respectivamente associados a uma maior incidência de ventos de norte/nordeste e 

sudoeste/sul/sudeste. Já no regime hidrodinâmico, observou-se um domínio de 

correntes com direção sudoeste ao longo de todo o ano.  

A seguir, na Figura III.4-1 e Figura III.4-2Erro! Fonte de referência não 
encontrada., são apresentadas, respectivamente para os períodos de verão e 

inverno, as séries de vento utilizadas na modelagem dos cenários que 

representaram condições meteo-oceanográficas frequentes da região. As séries são 

relativas ao ponto de grade mais próximo aos locais de vazamento (latitude: -

21.9046; longitude: -39.3750).  
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Figura III.4-1 – Série de vento no ponto mais próximo aos locais de vazamento 

(latitude: -21.9046; longitude: -39.3750) utilizada para as simulações 
em condições meteo-oceanográficas frequentes de verão. 
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Figura III.4-2 – Série de vento no ponto mais próximo aos locais de vazamento 

(latitude: -21.9046; longitude: -39.3750) utilizada para as simulações 
em condições meteo-oceanográficas frequentes de inverno. 

 

 

A Tabela III.4-3 resume os cenários determinísticos realizados. 

 

Tabela III.4-3 – Cenários determinísticos simulados neste estudo. 

Cenário Ponto do 
Vazamento Produto Volume Estação Duração do 

Vazamento 
Característica 

da 
Simulações 

Duração da 
Simulação 

(h) 
Pior Caso FPSO “Baleia 

Azul” - BC-60   
Óleo Cru 

16,04o API 
66.614m3 Verão 24 horas Típica 744 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Inverno 24 horas Típica 744 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Verão 24 horas Crítica 744 

Pior Caso FPSO “Baleia 
Azul” - BC-60   

Óleo Cru 
16,04o API 

66.614m3 Inverno 24 horas Crítica 744 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Verão 24 horas Típica 744 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Inverno 24 horas Típica 744 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Verão 24 horas Crítica 744 

Pior Caso FPSO P-58 - 
BC-60   

Óleo Cru 
18,77o API 

320.242m3 Inverno 24 horas Crítica 744 
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RESULTADOS DOS CENÁRIOS SIMULADOS 

 

Os resultados apresentados nesta seção foram obtidos através de simulações 

realizadas em módulo probabilístico e determinístico do modelo EKOM, 

incorporando a saída do modelo hidrodinâmico e os ventos provenientes da R-2 do 

NCEP, em um total de 3.000 simulações. 

 

I.11 -  FPSO “BALEIA AZUL” 

 

I.11.1 -  Simulação Probabilística 

 

Nesta seção são apresentados os mapas de probabilidade de óleo, os volumes 

máximos de óleo na costa e o tempo mínimo de chegada do óleo, considerando o 

ponto de vazamento localizado no FPSO “Baleia Azul”. Os resultados contemplam 

os períodos de verão e inverno, bem como volumes de vazamento de 8 m3, 200 m3 e 

volume de Pior Caso (66.614 m3). 

Todos os resultados das simulações probabilísticas realizadas para o FPSO 

“Baleia Azul” apontaram o deslocamento da mancha preferencialmente para 

sudoeste, seguindo a direção da Corrente do Brasil. 
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I.11.1.1 -   Verão 

 

a. Volume derramado: 8m3  

 

Os mapas de probabilidade e tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 no FPSO “Baleia Azul” no período do verão estão apresentados 

na Figura IV.1.1.1-1 e IV.1.1.1-3, respectivamente.  

Observa-se na Figura IV.1.1.1-1  que após 30 dias de simulação existiu uma 

probabilidade entre 0-5% da mancha atingir algumas cidades do litoral norte do 

estado do Rio de Janeiro, entre São Francisco de Itabapoana e Macaé, exceto 

Carapebus. E na Região dos Lagos, foram atingidos os municípios de Búzios, Cabo 

Frio e Arraial do Cabo. O mesmo pode ser visto na Figura IV.1.1.1-2 que mostra em 

detalhe a região entre Vitória (ES) e Arraial do Cabo (RJ). 

As áreas costeiras que seriam atingidas em um tempo mínimo de 100-200 horas 

após o vazamento são: São Francisco de Itabapoana, Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra.  Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo só seriam atingidos depois 

de mais de 300 horas do início do vazamento.  O mesmo pode ser observado na 

Figura IV.1.1.1-4, que mostra esta região em detalhe. 

A Tabela IV.1.1.1-1  mostra os municípios que podem ser atingidos por um 

vazamento de 8 m3, no período de verão, a probabilidade que isso venha a ocorrer, 

os tempos mínimos de toque de óleo na costa e o volume máximo de óleo 

acumulado na costa.  Neste cenário o tempo mínimo de toque de óleo na costa 

ocorreu em São João da Barra, 125 horas após o início do vazamento, e o volume 

máximo foi verificado no mesmo local (2,21 m3/km). 
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Figura IV.1.1.1-1 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 8 

m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-2 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-3 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.1.1.1-4 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Tabela IV.1.1.1-1 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo o volume 

máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento de 8 
m3, no FPSO “Baleia Azul”, no período de verão. 

 Probabilidade
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume Máximo 
(m3/km) 

São Francisco de 
Itabapoana 

1 152 2,02 

São João da Barra 1 125 2,21 
Campos dos Goytacazes 2 136 2,17 
Quissamã 1 165 2,19 
Armação dos Búzios 1 265 2,16 
Cabo Frio 1 287 2,00 
Arraial do Cabo 1 316 2,02 
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b. Volume derramado: 200 m3 

 

Os mapas de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 para o FPSO 

“Baleia Azul” no período do verão estão apresentados na Figura IV.1.1.1-5 e Figura 

IV.1.1.1-6 (tempos de simulação de 6 e 720 horas, respectivamente). O mapa de 

tempo mínimo pode ser observado na Figura IV.1.1.1-8. 

Após 6 horas de vazamento nota-se que não houve probabilidade do óleo atingir 

a costa (Figura IV.1.1.1-5).  

Na simulação de 30 dias a mancha apresentou uma probabilidade de 0-5% de 

atingir grande parte do litoral do Rio de Janeiro e os municípios de Marataízes e 

Presidente Kennedy, no Espírito Santo (Figura IV.1.1.1-6 e Figura IV.1.1.1-7).  

Os menores tempos mínimos de toque na costa foram entre 100-200 horas, no 

litoral sul do Espírito Santo (Marataízes e Presidente Kennedy) e no litoral norte do 

Rio de Janeiro (São João da Barra e Campos dos Goytacazes) (Figura IV.1.1.1-8 e 

Figura IV.1.1.1-9).  De acordo com os resultados obtidos, as cidades da Região dos 

Lagos (Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo) seriam atingidas em um tempo mínimo 

de 200-300 horas. 

A Tabela IV.1.1.1-2  mostra os municípios que seriam atingidos por um 

vazamento de 200 m3, no período de verão, a probabilidade que isso venha a 

ocorrer, os tempos mínimos de toque de óleo na costa e o volume máximo de óleo 

acumulado na costa. Neste cenário o tempo mínimo de toque de óleo na costa 

ocorreu em Marataízes (ES), 110 horas após o início do vazamento e o volume 

máximo foi verificado em São João da Barra e Macaé, ambos apresentando 55 

m3/km. 
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Figura IV.1.1.1-5 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 

(instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de 
verão, após 6 horas de simulação (a) e aproximação da área de 
interesse (b). 
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Figura IV.1.1.1-6 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-7 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de verão, após 30 dias de simulação. 

 

 

 



Pág. 
98 / 273 

II.6.1.1 - Modelagem da 
dispersão de Óleo 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Figura IV.1.1.1-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, 
após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-9 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão, após 30 dias de 
simulação. 
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Tabela IV.1.1.1-2 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo o 
volume máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um 
vazamento de 200 m3, no FPSO “Baleia Azul”, no período de verão. 

Município Probabilidade
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume Máximo 
(m3/km) 

Marataízes 1 110 54 
Presidente Kennedy 1 155 47 
São Francisco de 
Itabapoana 

1 126 53 

São João da Barra 3 126 55 
Campos dos Goytacazes 3 138 54 
Quissamã 3 158 54 
Carapebus 1 220 52 
Macaé 2 228 55 
Rio das Ostras 2 245 53 
Casimiro de Abreu 2 301 53 
Armação dos Búzios 3 256 53 
Cabo Frio 3 280 50 
Arraial do Cabo 3 285 51 
Araruama 1 365 46 
Saquarema 1 425 46 
Maricá 1 412 45 
Niterói 1 495 33 
Rio de Janeiro 1 458 46 
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c. Volume derramado: Pior Caso (Volume 66.614 m3) 

 

No volume de Pior Caso, no FPSO “Baleia Azul”, para o período de verão, não 

houve probabilidade de toque de óleo na costa nas primeiras 60 horas após o início 

do vazamento (Figura IV.1.1.1-10 a Figura IV.1.1.1-12).  A mancha de óleo manteve 

maior probabilidade de trajetória para sudoeste em relação ao ponto de vazamento.   

Após 744 horas (Figura IV.1.1.1-13) houve probabilidade do óleo atingir a costa 

entre os municípios de Anchieta, no Espírito Santo, e Ilhabela, no litoral de São 

Paulo.  As maiores probabilidades de toque na costa (5-10%) ocorreram entre os 

municípios de São João da Barra e Arraial do Cabo, excluindo os municípios de 

Carapebus, Macaé e Rio das Ostras, com probabilidade de 0-5% (Figura IV.1.1.1-

14). 

O tempo mínimo de toque de óleo na costa foi de 100-200 horas no litoral norte 

do Rio de Janeiro e extremo sul do Espírito Santo (Figura IV.1.1.1-15 e Figura 

IV.1.1.1-16).   

Observando o mapa de volume máximo de óleo por km de costa (Figura 

IV.1.1.1-17 e detalhes: Figura IV.1.1.1-187  e Figura IV.1.1.1-19  ) nota-se que o 

maior volume ocorreu nos municípios de Carapebus e Macaé e, os menores 

volumes, são observados no litoral sul do estado do Rio de Janeiro e em Ilhabela 

(SP). 

A Tabela IV.1.1.1-3 mostra os municípios que podem ser atingidos por um 

vazamento de Pior Caso no período de verão, a probabilidade de que isso venha a 

ocorrer, os tempos mínimos de toque de óleo na costa e o volume máximo de óleo 

acumulado. Neste cenário o tempo mínimo de toque de óleo na costa ocorreu em 

Piúma (ES), 108 horas após o início do vazamento.  A maior probabilidade de 

chegada de óleo foi observada em Campos dos Goytacazes e Arraial do Cabo (10%) 

e o volume máximo foi de 14.894 m3/km em Carapebus e Macaé. 
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Figura IV.1.1.1-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de verão, após 12 horas de simulação (a) e 
aproximação da área de interesse (b). 
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Figura IV.1.1.1-11 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, 
após 36 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-12 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, após 
60 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-13 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, 
após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 

vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de 
verão, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-15 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de 
verão, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, 
após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-17 – Mapa de volume máximo de óleo na costa para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.1-18– Detalhe da região norte do mapa de volume máximo de 

óleo na costa para um vazamento de 66.614 m3 (24 
horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de verão, após 744 horas de 
simulação. 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
II.6.1.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

111 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Figura IV.1.1.1-19 – Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de óleo na costa 

para um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de verão, após 
744 horas de simulação. 
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Tabela IV.1.1.1-3 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo o 
volume máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um 
vazamento de Pior Caso, no FPSO “Baleia Azul”, no período de verão. 

Município Probabilidade 
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume Máximo 
(m3/km) 

Anchieta 1 109 2.167 
Piúma 1 108 2.399 
Itapemirim 1 117 4.510 
Marataízes 1 109 10.127 
Presidente Kennedy 2 148 10.332 
São Francisco de 
Itabapoana 

4 142 9.388 

São João da Barra 8 123 11.096 
Campos dos Goytacazes 10 119 9.015 
Quissamã 8 158 6.695 
Carapebus 4 205 14.894 
Macaé 5 220 14.894 
Rio das Ostras 5 253 8.959 
Casimiro de Abreu 5 278 5.453 
Armação dos Búzios 9 256 8.316 
Cabo Frio 9 278 5.597 
Arraial do Cabo 10 258 9.931 
Araruama 4 328 8.337 
Saquarema 4 333 8.337 
Maricá 3 386 8.232 
Niterói 3 443 6.994 
Rio de Janeiro 3 456 6.181 
Itaguaí 1 557 2.277 
Mangaratiba 1 501 2.321 
Angra dos Reis 1 520 3.112 
Ilha Grande (Angra dos 
Reis) 

1 502 4.016 

Parati 1 547 7.471 
Ubatuba 1 592 7.471 
Ilhabela  1 615 2.092 
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I.11.1.2 -   Inverno 

 

d. Volume derramado: 8 m3 

 

Na simulação considerando um acidente durante o período de inverno no FPSO 

“Baleia Azul” e um volume vazado de 8 m3, após 720 horas haveria probabilidade de 

0-5% de ocorrer toque de óleo na costa do norte fluminense entre os municípios de 

São Francisco de Itabapoana e Campos dos Goytacazes (Figura IV.1.1.2-1  e  

detalhe na Figura IV.1.1.2-2).  

Observando a Figura IV.1.1.2-3, com o mapa de tempo mínimo e, o detalhe na 

Figura IV.1.1.2-4  , nota-se que o toque de óleo na costa norte fluminense poderia 

ocorrer entre 100-200 horas após o início do vazamento nos municípios de São 

Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Campos dos Goytacazes. 

A Tabela IV.1.1.2-1 apresenta os municípios que podem ser atingidos por um 

vazamento de 8 m3 no período de inverno, a probabilidade de que isso venha a 

ocorrer, os tempos mínimos de toque de óleo na costa e volume máximo de óleo 

acumulado na costa. Neste cenário o tempo mínimo de toque de óleo na costa 

ocorreu em São Francisco de Itabapoana, 107 horas após o início do vazamento.  O 

volume máximo foi verificado em São João da Barra, onde pode atingir 2,22 m3/km. 
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Figura IV.1.1.2-1  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de inverno, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.1.1.2-2 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-3 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 30 
dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-4 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 30 dias de 
simulação. 
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Tabela IV.1.1.2-1  – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo o volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento de 8 m3, 
no FPSO “Baleia Azul” no período de inverno. 

Municípios Probabilidade 
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume Máximo 
(m3/km) 

São Francisco de 
Itabapoana 

1 107 2,20 

São João da Barra 2 115 2,22 
Campos dos Goytacazes 2 114 2,16 
Quissamã 1 137 2,09 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
II.6.1.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

119 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 

e. Volume derramado: 200 m3 

 

Nas simulações em que o volume derramado foi de 200 m3 durante o inverno, 

(Figura IV.1.1.2-5 à Figura IV.1.1.2-9) houve maior probabilidade do óleo seguir para 

sudoeste. 

Após 720 horas foi observado que a maior probabilidade (5-10%) de toque na 

costa ocorreu nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 

Quissamã. Nos demais municípios, entre Anchieta e o Rio de Janeiro, a 

probabilidade foi de 0-5% (Figura IV.1.1.2-5 e detalhe na Figura IV.1.1.2-6). 

No norte fluminense o óleo atingiu a costa entre 100-200 horas após o inicio do 

vazamento, enquanto na divisa com o Espírito Santo o tempo mínimo foi entre 60 e 

100 horas (Figura IV.1.1.2-7  e detalhe na Figura IV.1.1.2-8). 

A Tabela IV.1.1.2-2  mostra os municípios que podem ser atingidos por um 

vazamento de 200 m3 no período de inverno, a probabilidade de que isso venha a 

ocorrer, os tempos mínimos de toque de óleo na costa e volume máximo de óleo 

acumulado na costa. Neste cenário o menor tempo mínimo foi observado em 

Anchieta (ES), 91 horas após o início do vazamento. O volume máximo foi 

constatado no mesmo local, onde pode atingir 56 m3/km.  A maior probabilidade foi 

verificada em Campos dos Goytacazes, com 7% de probabilidade do óleo tocar a 

costa deste município. 
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Figura IV.1.1.2-5 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 

(instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o 
período de inverno, após 6 horas de simulação (a) e 
aproximação da área de interesse (b). 
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Figura IV.1.1.2-6 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de inverno, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.1.1.2-7 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno, 
após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-9 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 30 dias de 
simulação. 
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Tabela IV.1.1.2-2 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo o volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento de 
200 m3, no FPSO “Baleia Azul”, no período de inverno. 

Municípios Probabilidade 
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume Máximo 
(m3/km) 

Anchieta 1 91 56 
Piúma 1 92 54 
Itapemirim 1 96 52 
Marataízes 1 94 54 
Presidente Kennedy 2 96 52 
São Francisco de 
Itabapoana 

3 95 54 

São João da Barra 6 117 54 
Campos dos Goytacazes 7 128 54 
Quissamã 6 162 53 
Carapebus 3 230 49 
Macaé 3 243 53 
Rio das Ostras 3 226 53 
Casimiro de Abreu 3 234 44 
Armação dos Búzios 5 229 47 
Cabo Frio 5 234 49 
Arraial do Cabo 5 248 52 
Araruama 2 325 31 
Saquarema 2 334 45 
Maricá 2 351 37 
Niterói 1 436 31 
Rio de Janeiro 1 401 29 
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f. Volume derramado: Pior Caso (66.614m3). 

 

Avaliando as simulações para o vazamento de Pior Caso (66.614m3) no inverno, 

nota-se que após 36 horas não houve probabilidade de toque de óleo na costa 

(Figura IV.1.1.2-10 e Figura IV.1.1.2-11).  A maior probabilidade segundo as 

simulações foi de que a mancha seguisse para sudoeste. 

Após 60 horas (Figura IV.1.1.2-12) existiu uma pequena probabilidade (0-5%) da 

mancha se aproximar da costa de Guarapari, mas a maior probabilidade (30-40%) 

foi de apresentar o deslocamento preferencialmente para sul-sudoeste. 

Após 31 dias de simulação, observa-se que houve probabilidade de toque na 

costa desde Vila Velha, no Espírito Santo, até Ilhabela (SP). A maior probabilidade 

de toque de óleo na costa ocorreu nos municípios de São João da Barra, Campos 

dos Goytacazes e Quissamã no litoral norte do Rio de Janeiro, e, em Búzios e 

Arraial do Cabo (Figura IV.1.1.2-13 e Figura IV.1.1.2-14) onde a probabilidade foi de 

20-30%.  

O menor tempo mínimo de chegada de óleo na costa ocorreu entre os 

municípios de Vila Velha e Marataízes (ES), com menos de 100 horas após o início 

do vazamento. No estado do Rio de Janeiro, o litoral norte é atingido após 100 horas 

do início do vazamento (Figura IV.1.1.2-15 e Figura IV.1.1.2-16). 

Na Figura IV.1.1.2-17 (detalhada na Figura IV.1.1.2-18 e Figura IV.1.1.2-19) 

observa-se o mapa de volume máximo de óleo na costa.  Os municípios que seriam 

mais afetados por um vazamento de óleo no FPSO “Baleia Azul” no inverno seriam 

São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras e Casimiro 

de Abreu e os menos afetados seriam os municípios da Costa Verde (litoral sul) do 

Rio de Janeiro, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Ilha Grande. 

A Tabela IV.1.1.2-3 mostra os municípios que podem ser atingidos no eventual 

vazamento de Pior Caso no período de inverno, a probabilidade de que isso venha a 

ocorrer, os tempos mínimos de toque de óleo na costa e os volumes máximos 

acumulados na costa. Neste cenário, o menor tempo mínimo ocorreu nos municípios 

de Piúma e Anchieta (ES), 90 horas após o início do vazamento.  O volume máximo 
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foi observado em Rio das Ostras, onde pode atingir 17.098 m3/km.  Neste cenário a 

maior probabilidade foi verificada em Campos dos Goytacazes (25%). 
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Figura IV.1.1.2-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia Azul” 
durante o período de inverno, após 12 horas de simulação 
(a) e aproximação da área de interesse (b). 
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Figura IV.1.1.2-11- Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 36 
horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-12 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno, 
após 60 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-13– Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 
horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 

vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de 
inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-15– Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de 
inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO “Baleia Azul” durante o período de 
inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-17– Mapa de volume máximo de óleo na costa para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-18– Detalhe da região norte do mapa de volume máximo 

de óleo na costa para um vazamento de 66.614 m3 
(24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno, após 744 horas 
de simulação. 
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Figura IV.1.1.2-19– Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de óleo na costa para 

um vazamento de 66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno, após 744 horas de 
simulação. 
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Tabela IV.1.1.2-3 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo o 
volume máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um 
vazamento de Pior Caso, no FPSO “Baleia Azul” no período 
de inverno. 

Municípios Probabilidade 
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume Máximo 
(m3/km) 

Vila Velha 1 92 6.042 
Guarapari 2 92 7.172 
Anchieta 2 90 7.755 
Piúma 2 90 4.340 
Itapemirim 3 93 5.896 
Marataízes 5 94 7.912 
Presidente Kennedy 6 106 7.232 
São Francisco de 
Itabapoana 

13 105 17.096 

São João da Barra 21 107 16.716 
Campos dos Goytacazes 25 105 12.355 
Quissamã 23 122 9.133 
Carapebus 15 193 10.567 
Macaé 15 212 15.363 
Rio das Ostras 14 233 17.098 
Casimiro de Abreu 14 254 16.504 
Armação dos Búzios 21 235 9.680 
Cabo Frio 22 243 6.304 
Arraial do Cabo 24 234 6.378 
Araruama 14 279 5.059 
Saquarema 13 293 3.159 
Maricá 10 317 2.312 
Niterói 6 358 1.900 
Rio de Janeiro 6 359 3.566 
Itaguaí 1 488 1.366 
Mangaratiba 1 486 1.350 
Angra dos Reis 1 501 1.330 
Ilha Grande (Angra dos 
Reis) 

2 484 1.381 

Parati 1 508 1.529 
Ubatuba 1 526 1.767 
Caraguatatuba 1 559 1.697 
Ilhabela  1 526 1.969 
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I.11.2 -  Simulação Determinística – Condições Ambientais Frequentes 

 

Com base nos resultados das simulações probabilistas para os vazamentos de 

Pior Caso e análise das forçantes ambientais foram realizadas simulações 

determinísticas da deriva do óleo considerando as condições meteo-oceanográficas 

mais frequentes para os cenários sazonais de verão e inverno. 

 

I.11.2.1 -   Verão 

 

No período de verão, na região da Bacia de Campos, os ventos são 

predominantemente de nordeste/leste e a circulação oceânica dominada pela 

Corrente do Brasil com direção predominantemente para sudoeste. 

Da Figura IV.1.2.1-1 à Figura IV.1.2.1-9 é apresentado o comportamento da 

mancha de óleo no caso de um vazamento de Pior Caso ocorrido no FPSO “Baleia 

Azul”, no verão, considerando as condições ambientais mais frequentes.  Como 

pode ser observado na sequência de figuras, não houve toque de óleo na costa 

durante o tempo simulado. 
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Figura IV.1.2.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 12 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-2– Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 m3 

(24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 36 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 60 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão após 96 
horas de simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 168 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 336 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-7 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão após 504 
horas de simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-8 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão após 672 
horas de simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.1-9 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão após 744 
horas de simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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I.11.2.2 -   Inverno 

 

No inverno, os ventos também são predominantemente de nordeste e a 

circulação oceânica, dominada pela Corrente do Brasil, com direção 

predominantemente para sudoeste. No entanto, neste período existe uma maior 

ocorrência de sistemas frontais invertendo os ventos para sul/sudoeste. 

Da Figura IV.1.2.2-1Erro! Fonte de referência não encontrada. à Figura 

IV.1.2.2-9 é apresentado o comportamento da mancha de óleo de um vazamento de 

Pior Caso ocorrido no FPSO “Baleia Azul”, no inverno, considerando as condições 

ambientais mais frequentes.  Nas primeiras 96 horas a mancha tendeu a seguir para 

N-NW, aproximando-se do litoral sul do Espírito Santo (Figura IV.1.2.2-4). Com 168 

horas a mancha seguiu para S-SW (Figura IV.1.2.2-5).  Durante o tempo simulado 

(744 horas) não houve toque de óleo na costa (Figura IV.1.2.2-9). 
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Figura IV.1.2.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno após 12 
horas de simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-2  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 36 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-3  – Resultado determinístico para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno 
após 60 horas de simulação, utilizando as condições 
meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-4  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 96 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-5  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 168 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-6  – Resultado determinístico para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno 
após 336 horas de simulação, utilizando as 
condições meteo-oceanográficas mais 
frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-7  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno após 504 
horas de simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-8  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 672 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.1.2.2-9  – Resultado determinístico para um vazamento de 

66.614 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO “Baleia Azul” durante o período de inverno 
após 744 horas de simulação, utilizando as 
condições meteo-oceanográficas mais frequentes. 
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Na Figura IV.1.2.2-10 observa-se a evolução dos processos de intemperismo 

que atuaram nas simulações do FPSO “Baleia Azul”. 

 
 

 
Figura IV.1.2.2-10 – Evolução temporal dos processos de intemperismo atuantes no óleo 

simulado no FPSO “Baleia Azul”. 

 

Um quantitativo próximo a 10% foi perdido devido ao processo de evaporação. 

Já o processo de dispersão retirou da superfície do mar um volume bem menor, 

próximo a 1% do total vazado, tendo agido de forma pouco expressiva neste óleo. 
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I.11.3 -  Simulação Determinística Crítica – Menor tempo de toque na 
costa 

 

As simulações determinísticas críticas foram realizadas após a interpretação dos 

dados das simulações probabilísticas.  Dentre todos os resultados das simulações 

probabilísticas foram identificados os cenários mais críticos em relação ao tempo 

mínimo de toque na costa para o período de verão e inverno. 

 

I.11.3.1 -   Verão 

 

Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que o cenário com o 

menor tempo mínimo de toque de óleo na costa no período de verão ocorreu 108 

horas após o início do vazamento e a mancha atingiu o município de Piúma no litoral 

sul do estado do Espírito Santo.   

Da Figura IV.1.3.1-1 a Figura IV.1.3.1-6 são apresentados os momentos 

instantâneos com o resultado da dispersão nos tempos de 12, 36, 60, 96, 108 e 168 

horas, respectivamente.   

O deslocamento inicial da mancha foi para direção sudoeste (Figura IV.1.3.1-1), 

porém, a partir das 36 horas (Figura IV.1.3.1-2Erro! Fonte de referência não 
encontrada.), a mancha deslocou-se para N-NW, até atingir a costa com 108 horas 

de simulação (Figura IV.1.3.1-5). Passadas 168 horas do início do vazamento toda a 

mancha já se encontra na costa (Figura IV.1.3.1-6). 
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Figura IV.1.3.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 12 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.1-2  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de verão após 36 
horas de simulação, utilizando a condição crítica de 
menor tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 60 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.1-4  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 96 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.1-5  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 108 horas de 
simulação (momento em que ocorre o primeiro toque 
na costa), utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de verão após 168 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Observa-se na Figura IV.1.3.1-7 a evolução do acúmulo de óleo na costa no 

cenário crítico de verão do FPSO “Baleia Azul”. O óleo começa a chegar à costa 

com 108 horas de simulação e, antes de 120 horas de simulação, todo o óleo 

remanescente já se encontra na costa, atingido um valor próximo a 13.800 m3. 

 

 
Figura IV.1.3.1-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico de verão 

do FPSO “Baleia Azul”. 
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I.11.3.2 -   Inverno 

 

Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que o cenário com o 

menor tempo mínimo de toque de óleo na costa no inverno ocorreu 90 horas depois 

do início do vazamento e a mancha atingiu os municípios de Piúma e Anchieta, 

ambos no litoral sul do estado do Espírito Santo.   

Da Figura IV.1.3.2-1 a Figura IV.1.3.2-6 são apresentados os momentos 

instantâneos com o resultado da dispersão nos tempos de 12, 36, 60, 90, 96 e 168 

horas, respectivamente.   

A mancha seguiu em direção noroeste diretamente para o litoral sul do Espírito 

Santo.  O toque na costa ocorreu com 90 horas (Figura IV.1.3.2-4) de simulação, e, 

168 horas depois do início do vazamento, toda a mancha encontra-se encalhada na 

costa (Figura IV.1.3.2-6). 

 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
II.6.1.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

169 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Figura IV.1.3.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 12 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.2-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 36 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.2-3  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO 
“Baleia Azul” durante o período de inverno após 60 
horas de simulação, utilizando a condição crítica de 
menor tempo de toque do óleo na costa. 

 



Pág. 
172 / 273 

II.6.1.1 - Modelagem da 
dispersão de Óleo 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
 

 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Figura IV.1.3.2-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 90 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.2-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 96 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.1.3.2-6  – Resultado determinístico para um vazamento de 66.614 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO “Baleia 
Azul” durante o período de inverno após 168 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Observa-se na Figura IV.1.3.2-7 a evolução do acúmulo de óleo na costa no 

cenário crítico de inverno do FPSO “Baleia Azul”. O Óleo começa a chegar à costa 

com 90 horas de simulação e, próximo de 110 horas de simulação, todo o óleo 

remanescente já se encontra na costa, atingindo um valor próximo a 14.900 m3. 

 

 
Figura IV.1.3.2-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico de inverno 

do FPSO “Baleia Azul”. 
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I.12 -  FPSO P-58 

 

I.12.1 -  Simulação Probabilística 

 

A seguir serão apresentados os mapas de probabilidade de óleo, o tempo 

mínimo de chegada do óleo na costa e o volume máximo de óleo na costa 

considerando o ponto de risco localizado no FPSO P-58. Os resultados contemplam 

os períodos de verão e inverno, bem como volumes de vazamento de 8 m3, 200 m3 e 

volume de Pior Caso (320.242 m3). 

Em todos os casos detalhados a seguir, a mancha apresentou uma trajetória 

predominantemente para sudoeste. 

 

I.12.1.1 -   Verão 

 

g. Volume derramado: 8 m3 

Os mapas de probabilidade e tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 no período do verão estão apresentados da Figura IV.2.1.1-1  

até a Figura IV.2.1.1-4. 

Após 30 dias de simulação, existe uma probabilidade entre 0-5% da mancha 

atingir as seguintes cidades do litoral norte do estado do Rio de Janeiro: São 

Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã 

(Figura IV.2.1.1-2). Tais municípios seriam atingidos em um tempo mínimo de 100-

200 horas após o vazamento (Figura IV.2.1.1-4). 

Na Tabela IV.2.1.1-1 estão listados todos os municípios que apresentaram 

probabilidade de toque de óleo, bem como o tempo mínimo de chegada e o volume 

máximo que atingiria a costa. A probabilidade de chegada de óleo foi menor ou igual 

a 2% em todos os municípios. São João da Barra foi o município que apresentou 

menor tempo mínimo, de 120 horas, e o maior volume de 1,96 m3/km. 
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Figura IV.2.1.1-1  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante 
o período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-2  – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-3  – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
P-58 durante o período de verão, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.2.1.1-4  – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-
58 durante o período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Tabela IV.2.1.1-1  – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento de 
8 m3 no FPSO P-58 durante o período de verão. 

Município Probabilidade 
(%) 

Tempo Mínimo 
(hs) 

Volume 
Máximo 
(m3/km) 

São Francisco de 
Itabapoana 

1 123 1,95 

São João da Barra 1 120 1,96 
Campos dos Goytacazes 2 140 1,91 
Quissamã 1 178 1,93 
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h. Volume derramado: 200 m3 

Os mapas de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 no FPSO P-

58 no período do verão estão apresentados nas Figuras IV.2.1.1-5 e IV.2.1.1-6 

(tempos de simulação de 6 e 720 horas, respectivamente). Na Figura IV.2.1.1-7 

observa-se o detalhe do mapa de probabilidade para o tempo de simulação de 720 

horas. O mapa de tempo mínimo pode ser observado nas Figuras IV.2.1.1-8  (mapa 

completo) e IV.2.1.1-9 (detalhe). 

Após 6 horas de vazamento, não houve probabilidade do óleo atingir a costa 

(Figura IV.2.1.1-5). Porém, na simulação de 30 dias, o óleo apresentou uma 

probabilidade de 0-5% de atingir grande parte do litoral do Rio de Janeiro e os 

municípios de Marataízes e Presidente Kennedy, no Espírito Santo (Figura IV.2.1.1-

6).  

O tempo mínimo de toque na costa foi de 100-200 horas para as cidades do 

Espírito Santo e do litoral norte do Rio de Janeiro (Figura IV.2.1.1-9). A Região dos 

Lagos (Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo) poderia ser atingida em um tempo 

mínimo de aproximadamente 300 horas, enquanto a cidade do Rio de Janeiro 

apresentou um tempo mínimo entre 500-600 horas (Figura IV.2.1.1-8). 

A Tabela IV.2.1.1-2 apresenta a probabilidade de óleo, o tempo mínimo de 

chegada e o volume máximo de óleo para os municípios que poderiam ser atingidos 

por este vazamento. O município que apresentou maior probabilidade e menor 

tempo mínimo de chegada do óleo foi Campos dos Goytacazes (5% e 110 horas, 

respectivamente). O maior volume foi observado na cidade de Marataízes, no 

Espírito Santo, totalizando 49 m3/km. 

 

 
 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
II.6.1.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

183 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

 
Figura IV.2.1.1-5  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 

(instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de 
verão, após 6 horas de simulação (a) e aproximação na 
área de interesse (b). 
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Figura IV.2.1.1-6  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante 
o período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-7 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de verão, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
P-58 durante o período de verão, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.2.1.1-9  – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
P-58 durante o período de verão, após 30 dias de 
simulação. 
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Tabela IV.2.1.1-2   – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento de 
200 m3 no FPSO P-58 durante o período de verão. 

Município Probabilidade
(%) 

Tempo mínimo 
(horas) 

Volume máximo 
(m3/km) 

Marataízes 1 115 49 
Presidente Kennedy 1 160 46 
São Francisco de 
Itabapoana 

3 148 47 

São João da Barra 4 132 48 
Campos dos Goytacazes 5 110 48 
Quissamã 3 157 47 
Carapebus 2 246 43 
Macaé 2 275 48 
Rio das Ostras 2 259 46 
Casimiro de Abreu 2 272 48 
Armação dos Búzios 3 296 45 
Cabo Frio 3 295 43 
Arraial do Cabo 4 297 44 
Araruama 1 330 34 
Saquarema 1 338 38 
Maricá 1 399 39 
Niterói 1 482 28 
Rio de Janeiro 1 519 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ampliação dos projetos de produção e escoamento 
de petróleo e gás na área denominada “Parque das 

Baleias”, Bacia de Campos 
II.6.1.1 - Modelagem da 

dispersão de Óleo 
Pág. 

189 / 273 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe

______________________ 
Técnico Responsável

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

i. Volume derramado: Pior Caso (Volume 320.242 m3).  

Os resultados das simulações no período do verão para o volume de Pior Caso 

no FPSO P-58 estão apresentados da Figura IV.2.1.1-10 a Figura IV.2.1.1-19. Neste 

cenário foi considerado um vazamento contínuo ao longo de 24 horas e um volume 

de 320.242 m3. Os mapas de probabilidade de óleo estão apresentados para os 

seguintes tempos de simulação: 12, 36, 60 e 744 horas (31 dias). Na Figura IV.2.1.1-

15 observa-se o mapa de tempo mínimo para 31 dias de simulação e, na Figura 

IV.2.1.1-16, uma imagem aproximada da região da costa que apresentou o menor 

tempo mínimo. O volume máximo de óleo na costa está exposto nas Figuras 

IV.2.1.1-17 (mapa completo), IV.2.1.1-18 (detalhe da região norte) e IV.2.1.1-19 

(detalhe da região sul). 

Nas primeiras 60 horas após o início do vazamento (Figura IV.2.1.1-12) não 

houve toque na costa. Após 744 horas, houve probabilidade do óleo atingir a costa 

entre os municípios de Vitória, no Espírito Santo, até Ilhabela, no litoral de São 

Paulo.  

Na Tabela IV.2.1.1-3 , estão apresentadas a probabilidade, o volume máximo e o 

tempo mínimo de chegada de óleo em cada município. A maior probabilidade de 

toque na costa foi de 22% em Campos dos Goytacazes, com um tempo mínimo de 

chegada de 115 horas. No município de São João da Barra foi obtido o maior 

volume, 52.876 m3/km, e uma probabilidade de presença de óleo de 17%. O menor 

tempo mínimo foi obtido em Guarapari, 71 horas após o início do vazamento. 
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Figura IV.2.1.1-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante 
o período de verão, após 12 horas de simulação (a) e 
aproximação da área de interesse (b). 
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Figura IV.2.1.1-11 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de verão, após 36 
horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-12 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de verão, após 60 
horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-13 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de verão, após 744 
horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 

vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, após 
744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-15 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, 
após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de verão, após 
744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-17 – Mapa de volume máximo de óleo na costa para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.1-18  – Detalhe da região norte do mapa de volume máximo 

de óleo na costa para um vazamento de 320.242 m3 
(24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão, após 744 horas de 
simulação. 
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Figura IV.2.1.1-19 – Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de óleo na costa 

para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido 
no FPSO P-58 durante o período de verão, após 744 horas de 
simulação. 
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Tabela IV.2.1.1-3 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento de 
Pior Caso no FPSO P-58 durante o período de verão. 

Município Probabilidade 
(%) 

Tempo mínimo 
(horas) 

Volume máximo 
(m3/km) 

Vitória 1 101 41.774 
Vila Velha 1 72 41.774 
Guarapari 1 71 36.602 
Anchieta 2 72 40.000 
Piúma 2 89 17.463 
Itapemirim 3 78 20.516 
Marataízes 4 79 49.305 
Presidente Kennedy 5 117 44.883 
São Francisco de 
Itabapoana 

10 110 44.883 

São João da Barra 17 114 52.876 
Campos dos Goytacazes 22 115 29.142 
Quissamã 17 142 21.767 
Carapebus 7 222 22.459 
Macaé 8 234 25.900 
Rio das Ostras 9 254 26.059 
Casimiro de Abreu 8 268 21.978 
Armação dos Búzios 14 255 30.811 
Cabo Frio II 14 276 27.848 
Arraial do Cabo 15 272 24.334 
Araruama 6 348 11.957 
Saquarema 6 352 24.641 
Maricá 5 353 25.156 
Niterói 4 366 20.685 
Rio de Janeiro 4 383 16.946 
Itaguaí 1 512 8.217 
Mangaratiba 1 505 8.634 
Angra dos Reis 1 525 7.668 
Ilha Grande (Angra dos 
Reis) 

2 509 13.366 

Parati 1 607 4.981 
Ubatuba 1 629 3.672 
Ilhabela  1 630 4.524 
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I.12.1.2 -   Inverno 

 

j. Volume derramado: 8 m3 

 

Os mapas de probabilidade e tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 no FPSO P-58 no período do inverno estão apresentados da 

Figura IV.2.1.2-1 a Figura IV.2.1.2-4. 

Após 30 dias de simulação, existe uma probabilidade entre 0-5% da mancha 

atingir as cidades de Presidente Kennedy, São Francisco de Itabapoana, São João 

da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã (Figuras IV.2.1.2-1 e IV.2.1.2-2). 

Com exceção de São Francisco de Itabapoana, todos os municípios seriam atingidos 

em um tempo mínimo de 100-200 horas após o vazamento (Figura IV.2.1.2-4).  

Na Tabela IV.2.1.2-1 estão listados todos os municípios que apresentaram 

probabilidade de toque de óleo, bem como o tempo mínimo de chegada e o volume 

máximo que atingiria a costa. A probabilidade de chegada de óleo foi menor ou igual 

a 2% em todos os municípios. São Francisco de Itabapoana foi o município que 

apresentou o menor tempo mínimo de 97 horas e o maior volume (1,97 m3/km), no 

entanto apresentou uma probabilidade de toque de 1%. 
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Figura IV.2.1.2-1 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 8 

m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-2 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-3 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-
58 durante o período de inverno, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.2.1.2-4 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 8 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno, após 30 dias de simulação. 

 

 

 

Tabela IV.2.1.2-1 – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um vazamento 
de 8 m3 no FPSO P-58 durante o período de inverno. 

Município Probabilidade
(%) 

Tempo mínimo 
(horas) 

Volume máximo 
(m3/km) 

Presidente Kennedy 1 109 1,85 
São Francisco de 
Itabapoana 

1 97 1,97 

São João da Barra 2 118 1,96 
Campos dos Goytacazes 2 121 1,90 
Quissamã 1 145 1,88 
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k. Volume derramado: 200 m3 

 

Os mapas de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 no FPSO P-

58 no período do inverno estão apresentados nas Figuras IV.2.1.2-5 e IV.2.1.2-6 

(tempos de simulação de 6 e 720 horas, respectivamente). Na Figura IV.2.1.2-7 

observa-se com maior detalhamento o mapa de probabilidade no tempo de 

simulação de 720 horas.  O mapa de tempo mínimo pode ser observado na Figura 

IV.2.1.2-8 (mapa completo) e na Figura IV.2.1.2-9 (detalhe). 

Após 6 horas de vazamento, não houve probabilidade do óleo atingir a costa 

(Figura IV.2.1.2-5). Porém, na simulação de 30 dias, o óleo apresentou uma 

probabilidade de 0-5% de atingir grande parte do litoral do Rio de Janeiro e litoral sul 

do Espírito Santo (Figura IV.2.1.2-6).  

A Tabela IV.2.1.2-2 apresenta a probabilidade de óleo, o tempo mínimo de 

chegada e o volume máximo de óleo para os municípios que poderiam ser atingidos 

por este vazamento. Os municípios que apresentaram maior probabilidade de 

chegada do óleo foram São João da Barra e Campos dos Goytacazes (8%), em um 

tempo mínimo de 108 e 109 horas respectivamente. O óleo chegaria com menor 

tempo mínimo de 73 horas em Guarapari, enquanto o maior volume (50 m3/km) 

ocorreria nas cidades de Anchieta e Marataízes. 
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Figura IV.2.1.2-5 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 200 m3 

(instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o período de 
inverno, após 6 horas de simulação (a) e aproximação da 
área de interesse (b). 
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Figura IV.2.1.2-6 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante 
o período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-7  – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-8 – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO 
P-58 durante o período de inverno, após 30 dias de 
simulação. 
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Figura IV.2.1.2-9 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 200 m3 (instantâneo) ocorrido no FPSO P-
58 durante o período de inverno, após 30 dias de simulação. 
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Tabela IV.2.1.2-2  – Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um 
vazamento de 200 m3 no FPSO P-58 durante o período de 
inverno. 

Município Probabilidade
(%) 

Tempo mínimo 
(horas) 

Volume máximo 
(m3/km) 

Vila Velha 1 74 47 
Guarapari 1 73 49 
Anchieta 1 75 50 
Piúma 1 77 48 
Itapemirim 2 80 47 
Marataízes 3 74 50 
Presidente Kennedy 3 102 47 
São Francisco de 
Itabapoana 

5 102 47 

São João da Barra 8 108 48 
Campos dos Goytacazes 8 109 48 
Quissamã 7 130 48 
Carapebus 3 207 44 
Macaé 3 218 43 
Rio das Ostras 3 235 41 
Casimiro de Abreu 3 241 37 
Armação dos Búzios 5 238 43 
Cabo Frio II 6 256 41 
Arraial do Cabo 6 263 47 
Araruama 2 305 21 
Saquarema 2 337 24 
Maricá 1 369 23 
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l. Volume derramado: Pior Caso (320.242m3) 

 

Os resultados das simulações no período do inverno para o volume de Pior Caso 

no FPSO P-58 estão apresentados da Figura IV.2.1.2-10 a Figura IV.2.1.2-19, onde 

foi considerado um vazamento contínuo ao longo de 24 horas de um volume total de 

320.242 m3. Os mapas de probabilidade de óleo estão apresentados para tempos de 

simulação de 12, 36, 60 e 744 horas (31 dias). Na Figura IV.2.1.2-15 observa-se o 

mapa de tempo mínimo para 31 dias de simulação e a Figura IV.2.1.2-16 mostra o 

detalhe da região da costa que apresentou o menor tempo mínimo. O volume 

máximo de óleo na costa está exposto nas Figuras IV.2.1.2-17 (mapa completo), 

IV.2.1.2-18 (detalhe da região norte) e IV.2.1.2-19 (detalhe da região sul). 

Nas primeiras 60 horas após o início do vazamento (Figura IV.2.1.2-10 a Figura 

IV.2.1.2-12) não houve toque na costa. Após 744 horas, houve probabilidade do óleo 

atingir a costa entre os municípios de Vitória, no Espírito Santo, e São Sebastião, no 

litoral de São Paulo.  

Na Tabela IV.2.1.2-3, são apresentadas a probabilidade de toque, o volume 

máximo e o tempo mínimo de chegada do óleo em cada município. A maior 

probabilidade de toque na costa foi de 38% em Campos dos Goytacazes, com um 

tempo mínimo de chegada de 101 horas. No município de Carapebus foi obtido o 

maior volume de óleo acumulado na costa, 61.541 m3/km, com uma probabilidade de 

ocorrência de 19%. O menor tempo mínimo foi medido em Anchieta, 72 horas após 

o vazamento. 
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Figura IV.2.1.2-10 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-
58 durante o período de inverno, após 12 horas de 
simulação (a) e aproximação da área de interesse (b). 
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Figura IV.2.1.2-11 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de inverno, após 36 
horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-12  – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento 

de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de inverno, após 60 
horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-13 – Mapa de probabilidade de óleo para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no 
FPSO P-58 durante o período de inverno, após 744 
horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-14 – Detalhe do mapa de probabilidade de óleo para um 

vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, após 
744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-15  – Mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para um 

vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de 
inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-16 – Detalhe do mapa de tempo mínimo de chegada do óleo para 

um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, após 
744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-17 – Mapa de volume máximo de óleo na costa para um vazamento de 

320.242 m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-18 – Detalhe da região norte do mapa de volume máximo de 

óleo na costa para um vazamento de 320.242 m3 (24 
horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 durante o 
período de inverno, após 744 horas de simulação. 
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Figura IV.2.1.2-19 – Detalhe da região sul do mapa de volume máximo de óleo na costa 

para um vazamento de 320.242 m3 (24 horas de vazamento) 
ocorrido no FPSO P-58 durante o período de inverno, após 744 
horas de simulação. 
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Tabela IV.2.1.2-3  –  Lista de municípios com probabilidade de toque, incluindo volume 
máximo e tempo mínimo de chegada do óleo, para um 
vazamento de Pior Caso no FPSO P-58 durante o período de 
inverno.  

Município Probabilidade
(%) 

Tempo mínimo 
(hs) 

Volume máximo 
(m3/km) 

Vitória 1 73 14.048 
Vila Velha 2 74 47.051 
Guarapari 4 73 51.416 
Anchieta 5 72 17.473 
Piúma 6 80 21.597 
Itapemirim 7 79 21.424 
Marataízes 9 73 26.363 
Presidente Kennedy 12 89 35.838 
São Francisco de 
Itabapoana 

22 89 44.371 

São João da Barra 33 106 39.793 
Campos dos Goytacazes 38 101 34.557 
Quissamã 34 119 45.522 
Carapebus 19 209 61.541 
Macaé 21 219 14.778 
Rio das Ostras 19 237 20.188 
Casimiro de Abreu 19 250 16.913 
Armação dos Búzios 31 215 22.043 
Cabo Frio II 31 218 19.319 
Arraial do Cabo 34 214 34.770 
Araruama 19 269 11.620 
Saquarema 17 279 12.357 
Maricá 15 297 11.834 
Niterói 8 372 9.804 
Rio de Janeiro 8 373 8.837 
Itaguaí 1 490 3.917 
Mangaratiba 1 485 8.458 
Angra dos Reis 1 524 16.365 
Ilha Grande (Angra dos 
Reis) 

2 463 15.673 

Parati 1 508 2.998 
Ubatuba 1 530 3.375 
Caraguatatuba 1 620 2.160 
Ilhabela  1 597 4.155 
São Sebastião 1 641 2.958 
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I.12.2 -  Simulação Determinística – Condições Ambientais Frequentes 

 

Com base nos resultados das simulações probabilísticas, para os vazamentos 

de Pior Caso no Campo de Cachalote, foram realizadas simulações determinísticas 

da deriva do óleo considerando as condições meteo-oceanográficas mais frequentes 

para os cenários sazonais de verão e inverno. 

 

I.12.2.1 -   Verão 

 

O período de verão na Bacia de Campos é caracterizado por ventos 

predominantes de nordeste/leste e a circulação oceânica dominada pela Corrente do 

Brasil. 

O comportamento da mancha de óleo em um vazamento de Pior Caso ocorrido 

no FPSO P-58 no verão, considerando condições ambientais mais frequentes, pode 

ser analisado da Figura IV.2.2.1-1 a Figura IV.2.2.1-9. Como pode ser observado a 

seguir, não ocorreu toque do óleo na costa nestas condições ambientais. 
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Figura IV.2.2.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 12 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 36 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 60 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 96 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 168 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 336 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-7 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 504 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-8 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 672 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.1-9 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 744 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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I.12.2.2 -   Inverno 

 

No inverno, assim como no verão, a circulação oceânica da Bacia de Campos é 

dominada pela Corrente do Brasil e os ventos são predominantemente de nordeste, 

no entanto os ventos do quadrante sul também se fazem presentes devido aos 

sistemas frontais que atravessam a região. 

Da Figura IV.2.2.2-1Erro! Fonte de referência não encontrada. a Figura 

IV.2.2.2-9 é apresentado o comportamento da mancha de óleo de um vazamento de 

Pior Caso ocorrido no FPSO P-58, no inverno, considerando as condições 

ambientais mais frequentes.   

As simulações determinísticas para este cenário não apontaram toque na costa 

durante todo o tempo simulado (744 horas). 
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Figura IV.2.2.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 12 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 36 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 60 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 96 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 168 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 336 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-7 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 504 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-8 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 672 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 
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Figura IV.2.2.2-9 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de inverno após 744 horas de 
simulação, utilizando as condições meteo-
oceanográficas mais frequentes. 

 

Na Figura IV.2.2.2-10 observa-se a evolução dos processos de intemperismo 

que atuaram nas simulações do FPSO P-58. 
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Figura IV.2.2.2-10 – Evolução temporal dos processos de intemperismo atuantes no 

óleo simulado no FPSO P-58. 
 

Um quantitativo próximo a 20% foi perdido devido ao processo de evaporação. 

Já o processo de dispersão retirou da superfície do mar um volume bem menor, 

próximo a apenas 1% do total vazado, tendo agido de forma pouco expressiva neste 

óleo. 
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I.12.3 -  Simulação Determinística Crítica - Menor tempo de toque na 
costa 

 

I.12.3.1 -   Verão 

 

Foram considerados como mais críticos os cenários que apresentaram o menor 

tempo de toque de óleo na costa. Sendo assim, os resultados das simulações 

probabilísticas para o período de verão mostraram que o cenário com o menor 

tempo mínimo de toque de óleo na costa ocorreu 71 horas depois do início do 

vazamento e a mancha atingiu o município de Guarapari, no Espírito Santo.   

Da Figura IV.2.3.1-1 até a Figura IV.2.3.1-6 são apresentados os momentos 

instantâneos com o resultado da dispersão nos tempos de 12, 36, 60, 71, 96 e 168 

horas, respectivamente.  O toque na costa ocorreu no tempo de simulação de 71 

horas (Figura IV.2.3.1-4). Após 168 horas do início do vazamento toda a mancha 

ficou encalhada na costa (Figura IV.2.3.1-6). 

Observa-se um deslocamento inicial da mancha para a direção sudoeste (Figura 

IV.2.3.1-1), porém no tempo de simulação de 36 horas (Figura IV.2.3.1-2) é possível 

notar que óleo começa a se dirigir para noroeste em direção ao litoral do Espírito 

Santo e atinge o município de Guarapari, 71 horas depois do início do vazamento 

(Figura IV.2.3.1-4). 
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Figura IV.2.3.1-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 12 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 36 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 60 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 71 horas de simulação 
(momento em que ocorre o primeiro toque na costa), 
utilizando a condição crítica de menor tempo de toque 
do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 96 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período de verão após 168 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.1-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico de verão 

do FPSO P-58. 

 

Observa-se na Figura IV.2.3.1-7 a evolução do acúmulo de óleo na costa no 

cenário crítico de verão do FPSO P-58. O Óleo começa a chegar à costa com 71 

horas de simulação e, próximo a 120 horas de simulação, todo o óleo remanescente 

já se encontra na costa, atingido um valor próximo a 50.000 m3. 
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I.12.3.2 -   Inverno 

 

Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que o cenário com o 

menor tempo mínimo de toque de óleo na costa no inverno ocorreu 72 horas depois 

do início do vazamento e a mancha atingiu o município de Anchieta, no litoral do 

Espírito Santo.   

Na Figura IV.2.3.2-1 até a Figura IV.2.3.2-6  são apresentados os momentos 

instantâneos com o resultado da dispersão nos tempos de 12, 36, 60, 72, 96 e 168 

horas, respectivamente.  O toque na costa ocorreu 72 horas (Figura IV.2.3.2-4) após 

o início do vazamento. A mancha encalhou na costa no tempo de simulação de 168 

horas, não havendo mais deslocamento da mesma nos tempos subsequentes 

(Figura IV.2.3.2-6). 

Ao longo de toda a simulação foi possível observar um deslocamento 

preferencial da mancha para a direção noroeste em direção ao litoral do Espírito 

Santo. 
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Figura IV.2.3.2-1 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período do inverno após 12 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-2 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período do inverno após 36 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-3 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período do inverno após 60 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-4 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período do inverno após 72 horas de 
simulação (momento em que ocorre o primeiro toque 
na costa), utilizando a condição crítica de menor tempo 
de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-5 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período do inverno após 96 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-6 – Resultado determinístico para um vazamento de 320.242 

m3 (24 horas de vazamento) ocorrido no FPSO P-58 
durante o período do inverno após 168 horas de 
simulação, utilizando a condição crítica de menor 
tempo de toque do óleo na costa. 
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Figura IV.2.3.2-7 – Evolução do acúmulo de óleo na costa no cenário crítico de 

inverno do FPSO P-58. 
 

Observa-se na Figura IV.2.3.2-7 a evolução do acúmulo de óleo na costa no 

cenário crítico de inverno do FPSO P-58. O Óleo começa a chegar à costa com 72 

horas de simulação e, próximo de 115 horas de simulação, todo o óleo 

remanescente já se encontra na costa, atingido um valor próximo a 60.000 m3. 
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CONCLUSÃO 

 

Para elaboração deste estudo foi realizada a modelagem hidrodinâmica de parte 

do oceano Atlântico Sul (~ 12º S à 40º S) utilizando o modelo ROMS, implementado 

com uma resolução espacial horizontal de aproximadamente 5 km e saídas 

gravadas a cada 6 horas. Além disso, foram tratados os resultados de vento da 

Reanálise 2 do NCEP, com resolução espacial de cerca de 1,8º para a região de 

interesse. A partir da análise da inversão de sentido da componente meridional (v) 

do vento estimou-se que 3.000 simulações seriam necessárias para a correta 

representação dos mapas de probabilidade..  

Tendo os resultados do ROMS e da Reanálise 2 do NCEP como forçantes, 

foram conduzidas simulações probabilísticas e determinísticas do transporte e da 

dispersão de óleo para 2 (dois) pontos de risco, FPSO “Baleia Azul” e FPSO P-58, 

ambos no Bloco BC-60, norte da Bacia de Campos,  na área conhecida como 

Parque das Baleias.  

Para as simulações foram considerados 2 (dois) diferentes tipos de óleo e 

condições sazonais de verão e inverno. A partir da análise dos mapas de tempo 

mínimo de chegada de óleo foram escolhidas as trajetórias críticas, aquelas em que 

o óleo atinge a costa mais rapidamente. Estas trajetórias foram simuladas também 

em modo determinístico, para possibilitar a avaliação do comportamento da mancha 

de óleo ao longo do tempo. Também foram realizadas simulações determinísticas 

considerando condições meteo-oceanográficas frequentes de verão e inverno. 

A análise dos resultados probabilísticos permitiu identificar que a deriva do óleo 

foi preferencialmente para sudoeste dos locais de vazamento. A Tabela V-1Erro! 
Fonte de referência não encontrada. e a Tabela V-2 resumem os principais 

resultados obtidos nas simulações probabilísticas do FPSO “Baleia Azul” e FPSO P-

58, respectivamente. 
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Tabela V-1 – Resumo dos resultados extremos obtidos nas simulações probabilísticas 
no FPSO “Baleia Azul”.  

 Verão Inverno 

Probabilidade 10 % 25 % 

Município Campos dos Goytacazes/ 
Arraial do Cabo (RJ) Campos dos Goytacazes (RJ) 

Tempo Mínimo 108 h 90 h 

Município Piúma (ES) Piúma e Anchieta (ES) 

Volume Máximo 14.894 m3/km 17.098 m3/km 

Município Carapebus/Macaé (ES) Rio das Ostras (RJ) 

Limite Norte Anchieta (ES) Vila Velha (ES) 

Limite Sul Ilhabela (SP) Ilhabela (SP) 

 

 

 

Tabela V-2 – Resumo dos resultados extremos obtidos nas simulações probabilísticas 
no FPSO P-58. 

 Verão Inverno 

Probabilidade 22 % 38 % 
Município Campos dos Goytacazes (RJ) Campos dos Goytacazes(RJ) 

Tempo Mínimo 71 h 72 h 
Município Guarapari (ES) Anchieta (ES) 

Volume Máximo 52.876 m3/km 61.541 m3/km 

Município São João da Barra (RJ) Carapebus (RJ) 
Limite Norte Vitória (ES) Vitória (ES) 
Limite Sul Ilhabela (SP) São Sebastião (SP) 
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I - INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta os resultados, obtidos através de modelagem numérica, do 

comportamento físico da dispersão da pluma de água produzida a ser descartada 

durante as operações do FPSO P-58, na região da Bacia de Campos, Litoral 

Sudeste do Brasil. 

O relatório visa atender às especificações da Resolução CONAMA n° 393/07, 

Resolução CONAMA n° 357/07, do Termo de Referência n°002/10, emitido pelo 

CGPEG/DILIC/IBAMA, e da Especificação Técnica para a Elaboração de Serviços 

de Modelagem de Dispersão da Pluma de Água de Produção (RT/MC – 

001/2006), emitida pela PETROBRAS. 

De particular interesse é a variação da concentração do fluido com a distância da 

fonte, indicando os pontos onde são atingidos aos valores de CENO 

(Concentração de Efeito não Observado), CEO (Concentração de Efeito 

Observado) e alguns parâmetros de qualidade de água fornecidos pela 

contratante. 
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II.CARACTERIZAÇÃO METEO-OCEANOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

O FPSO P-58, de onde está previsto o descarte da água produzida, localiza-se na 

Bacia de Campos nas coordenadas de 21° 12' 52,8" S e 39° 59' 49,1" W. Este 

ponto encontra-se em uma lâmina d água de 1399 m e possui uma distância 

aproximada de 105 Km da cidade de Vitória (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização do FPSO P-58 na Bacia de Campos (área hachurada). 

Para a caracterização meteo-oceanográfica do local foram utilizados dados de 

duas bases distintas: 

» Dados de corrente, temperatura e salinidade do HYCOM Consortium, 

disponíveis em: http://hycom.rsmas.miami.edu/dataserver/. 

» Dados de vento e temperatura do ar das reanálises do NCEP/NCAR 

(National Centers for Environmental Prediction / National Center for 

Atmospheric Research), disponíveis em: 

http://www.cdc.noaa.gov/data/reanalysis/reanalysis.shtml. 
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A localização dos pontos de onde foram extraídos os dados para o estudo estão 

apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2: Localização dos pontos de grade do HYCOM e do NCEP, utilizados no estudo, 
em relação à localização do FPSO P-58. 

 

II.1 - VENTO E TEMPERATURA DO AR 

Os cenários escolhidos para representar a sazonalidade do local estudado foram 

definidos com base na freqüência de ocorrência de ventos de quadrante sul. Para 

tanto utilizou-se 30 anos (1979 a 2008) de dados de ventos obtidos das reanálises 

do NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction / National Center 

for Atmospheric Research). Os histogramas direcionais elaborados para cada 

mês do ano são apresentados na Figura 3 (meses de janeiro a junho) e na Figura 

4 (meses de julho a dezembro) e a freqüência de ocorrência dos ventos de 

quadrantes Sul, na Tabela 1. 
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Figura 3: Rosas dos ventos (m/s) elaboradas com os dados de Reanálise do NCEP/ 
NCAR para os meses de janeiro a junho. 
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Figura 4: Rosas dos ventos (m/s) elaboradas com os dados de Reanálise do NCEP/ 

NCAR para os meses de julho a dezembro. 
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Tabela 1: Direção média e ocorrência dos ventos dos quadrantes sul para os dados 
mensais. 

Meses Direção média do 
vento (º) 

% de ventos do 
quadrante Sul 

Jan NE 9,87 
Fev NE 8,61 
Mar NE 20,97 
Abr E 37,92 
Mai E 41,24 
Jun NE 33,36 
Jul NE 34,22 
Ago NE 26,64 
Set NE 31,83 
Out NE 26,85 
Nov NE 25,97 
Dez NE 15,89 

 

Nas Figuras 3 e 4 fica explícita uma maior ocorrência de ventos de quadrante sul 

entre os meses de abril a setembro, representando o cenário de inverno. Esta 

observação concorda com os resultados mostrados na Tabela 1. Os demais 

meses representarão o cenário de verão. 

As rosas dos ventos elaboradas para os dois cenários definidos é apresentada 

Figura 5. 
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Figura 5: Rosas dos ventos (m/s) elaboradas com os dados de Reanálise do NCEP/ 
NCAR para os cenários de verão (esquerda) e inverno (direita). 

 

Como já identificado na Tabela 1, os ventos de nordeste são predominantes em 

ambos os cenários representados, com maior intensidade no verão. No cenário 

de inverno, os ventos do quadrante sudeste possuem uma maior 

representatividade.  

Para se obter um valor representativo em cada cenário foram observadas as 

ocorrências conjuntas de direção e intensidade do vento ( 
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Tabela 2 – cenário de verão, Tabela 3 – cenário de inverno). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tabela 2: Ocorrência conjunta de direção e intensidade do vento para o cenário de verão. 

Direção -> 

N NE E SE S SW W NW Total 
Freq 
(%) 

Intensidade 
(m/s) 
0 2 83 112 98 77 50 48 50 57 575 2,6% 
2 3 135 173 169 115 66 55 32 47 792 3,6% 
3 4 233 367 235 170 90 47 34 64 1240 5,7% 
4 5 310 541 365 216 126 48 29 83 1718 7,9% 
5 6 482 881 499 221 149 32 19 57 2340 10,7% 
6 7 610 1134 477 274 162 38 14 48 2757 12,6% 
7 8 725 1310 379 245 129 36 9 46 2879 13,2% 
8 9 753 1333 256 231 133 24 4 23 2757 12,6% 
9 10 766 1090 143 158 120 15 2 10 2304 10,5% 
10 11 712 840 75 96 63 12 1 12 1811 8,3% 
 >11 1203 1089 72 163 128 27 3 11 2696 12,3% 
Total 6012 8870 2768 1966 1216 382 197 458 21869   
Freq (%) 27,49% 40,56% 12,66% 8,99% 5,56% 1,75% 0,90% 2,09%   - 

 
Tabela 3: Ocorrência conjunta de direção e intensidade do vento para o cenário de 

inverno. 
Direção -> 

N NE E SE S SW W NW Total 
Freq 
(%) 

Intensidade 
(m/s) 
0 2 95 130 118 111 77 78 54 70 733 3,4% 
2 3 159 214 226 151 103 50 64 82 1049 4,8% 
3 4 274 373 351 222 147 72 47 97 1583 7,2% 
4 5 377 563 498 309 188 86 49 111 2181 10,0%
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5 6 453 800 547 434 257 88 31 110 2720 12,4%
6 7 583 978 511 503 298 89 23 70 3055 14,0%
7 8 652 979 491 467 345 132 26 48 3140 14,4%
8 9 593 797 354 436 279 106 9 33 2607 11,9%
9 10 493 593 195 289 279 84 9 23 1965 9,0% 
10 11 375 396 92 219 195 61 9 9 1356 6,2% 
 >11 413 337 64 241 338 155 15 7 1570 7,2% 
Total 4467 6160 3447 3382 2506 1001 336 660 21959   
Freq (%) 20,43% 28,17% 15,76% 15,46% 11,46% 4,58% 1,54% 3,02%   - 

Os ventos predominantes na região durante o período de verão são os ventos de 

nordeste, com 40,6% das ocorrências. Intensidades entre 7 e 8 m/s são as mais 

freqüentes no período (13,2%). 

No período de inverno, os ventos de nordeste também são os mais ocorrentes, 

representando 28,2%. Neste cenário, as intensidades mais incidentes também 

estão entre 7 e 8 m/s, representando 14,4% do total.  

Os histogramas com os dados de temperatura do ar foram elaborados para 

auxiliar a escolha de valores que representassem a maior ocorrência em cada 

cenário (Figura 6). 

 

Figura 6: Histogramas elaborados com os dados de temperatura do ar das reanálises do 
NCEP/ NCAR para o período de verão (esquerda) e inverno (direita). 
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As temperaturas que representaram as maiores ocorrências foram de 26,76 oC, 

no verão, e de 23,18 oC, no inverno. Essas informações juntamente com as de 

vento são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Valores de temperatura do ar e velocidade do vento utilizados nas simulações. 

Período
Temperatura do ar 
(°C) 

Velocidade do vento 
(m/s) 

Verão 26,76 7,5 
Inverno 23,18 7,5 

 
 
 
 
 
 
 

II.2 - CORRENTE, TEMPERATURA E SALINIDADE 

Neste estudo, os dados de temperatura, salinidade e corrente são resultantes de 

um experimento de longo termo com o modelo HYCOM (Hybrid Coordinate 

Model). 

O HYCOM é um modelo de circulação oceânica global que utiliza discretização 

horizontal em diferenças finitas (GABIOUX, 2008), tendo como principal 

característica a utilização de um sistema de coordenadas verticais híbridas. Em 

outras palavras, ele utiliza o sistema de coordenadas isopicnais para as áreas de 

oceano aberto e estratificado, coordenadas z (cartesianas) para a camada de 

mistura e regiões pouco estratificadas, e coordenadas sigma para regiões com 

menores profundidades e topografia de fundo variável (zonas costeiras). 

Com o auxílio desses três sistemas de coordenadas, o modelo pode conservar as 

características das massas d’água por longos períodos de tempo em regiões 

oceânicas (coordenada isopicnal), obter alta resolução na camada de mistura ou 

em regiões com pouca estratificação (coordenada z), e resolver melhor a 

topografia de fundo em áreas costeiras ou sobre a plataforma continental 

(coordenada sigma). 
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A combinação das vantagens dos diferentes sistemas de coordenadas permite 

simular, de forma otimizada, as características da circulação oceânica e costeira, 

sendo atribuída ao usuário a determinação das zonas de transição entre os 

sistemas de coordenadas (CHASSIGNET et al., 2003). 

Os resultados do hindcast1 que contempla a região do FPSO P-58 encontram-se 

disponíveis para utilização na página do projeto 

(http://hycom.rsmas.miami.edu/dataserver/). Os dados usados possuem uma 

resolução espacial de 1/12º e uma série temporal de janeiro de 2005 a dezembro 

de 2008. Os resultados obtidos se ajustam às principais características regionais 

descritas na literatura, o que valida a sua utilização neste estudo. 

Os perfis de corrente, temperatura e salinidade utilizados como forçantes na 

simulação foram obtidos utilizando a técnica de análise de funções ortogonais 

empíricas (EOF), usada no auxilio à compreensão da variabilidade de fenômenos 

oceanográficos através de séries temporais. Uma descrição desta técnica pode 

ser encontrada em EMERY & THOMSON (2004). 

A análise de EOF oferece, associada a cada modo normal estatístico, uma 

descrição resumida da variabilidade espacial e temporal da dinâmica. Trata-se da 

decomposição dos dados em modos normais, onde é possível obter a variação 

temporal de cada um destes modos e também a quantificação da 

representatividade de cada modo dentro da variância total dos dados. 

Os perfis sintéticos construídos são resultados do primeiro modo da EOF, que 

representa a maior parte da variância. Quanto à variação temporal, optou-se por 

utilizar o valor modal deste dado, de forma a representar a situação mais 

freqüente. 

                                                 
1 O termo "hindcast" é usado para descrever previsões numéricas realizadas para tempos pretéritos. É uma 
tentativa de reconstituição das condições ambientais em um determinado período. 
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A Tabela 5 apresenta a variância explicada pelo primeiro modo da EOF, calculada 

para as componentes u e v da corrente, para a temperatura e a salinidade no 

período de verão e inverno. 

Tabela 5: Variância explicada pelo Primeiro Modo da EOF para os dados de corrente, 
temperatura e salinidade. 

Parâmetro verão inverno
Componente u 68% 66% 
Componente v 68% 71% 
Temperatura 50% 56% 
Salinidade 58% 72% 

 

Os perfis sintéticos de corrente resultantes da análise EOF para o cenário de 

verão e inverno, são apresentados, na Figura 7 e na Figura 8, respectivamente. 
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Figura 7: Perfil de correntes utilizado para as simulações (cenário de verão). Os círculos 
envolvendo os vetores são proporcionais à velocidade e seus valores (em m/s) podem 

ser observados na escala de cor ao lado. 

 
Figura 8: Perfil de correntes utilizado para as simulações (cenário de inverno). Os 

círculos envolvendo os vetores são proporcionais à velocidade e seus valores (em m/s) 
podem ser observados na escala de cor ao lado. 

 

Em ambos os cenários observa-se que um fluxo predominante de SW na 

superfície, representando a influência da Corrente do Brasil (CB), uma corrente de 

contorno oeste que flui em direção às altas latitudes (PETERSON & STRAMMA, 

1991). A área de estudo situa-se logo à sul da região de atuação do Vórtice de 

Vitória (SCHMID, 1995) e à norte do Cabo de São Tomé (LIMA et al., 1996). Esta 

intensa atividade de meso-escala provoca uma grande variabilidade na 

intensidade e direção de correntes, representado por um valor menos intenso em 
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superfície  ( ~ 0,11 m/s) nos resultados da EOF quando comparados às médias 

obtidas na literatura (1 m/s). Entretanto, para estudos desta natureza (descarte de 

fluidos de grande gradiente de densidade com o corpo receptor), correntes menos 

intensas representam um cenário conservador por limitar a capacidade de 

dispersão do meio. 

A partir dos 400 m de profundidade a corrente sofre um desvio para norte com o 

aumento da profundidade, relacionado à presença da CCI (Contracorrente 

Intermediária), transportando a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em direção 

ao Equador.  

Ressalta-se que os dados utilizados caracterizam um perfil sintético que explica a 

maior parte da variabilidade do perfil de correntes local. Sua utilização, no 

entanto, permite que os padrões de circulação da região sejam contemplados na 

modelagem. 

Os valores das componentes da corrente utilizados nas simulações, resultantes 

da análise EOF, podem ser observados na Tabela 6 (verão) e Tabela 7 (inverno). 

Tabela 6: Componentes u e v, e respectiva intensidade da corrente no cenário de verão. 
profundidade 
(m) 

componente u 
(m/s) 

componente v 
(m/s) 

intensidade 
(m/s) 

0 -0,0822 -0,0777 0,1130 
10 -0,0522 -0,0521 0,0737 
20 -0,0508 -0,0322 0,0601 
30 -0,0691 -0,0340 0,0770 
50 -0,0804 -0,0380 0,0890 
75 -0,0795 -0,0316 0,0856 
100 -0,0789 -0,0250 0,0828 
125 -0,0758 -0,0167 0,0776 
150 -0,0712 -0,0044 0,0713 
200 -0,0613 0,0153 0,0632 
250 -0,0557 0,0315 0,0640 
300 -0,0499 0,0458 0,0677 
400 -0,0373 0,0679 0,0775 
500 -0,0259 0,0960 0,0994 
600 -0,0177 0,1263 0,1276 
700 -0,0137 0,1399 0,1406 
800 -0,0076 0,1398 0,1400 
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900 -0,0007 0,1347 0,1347 
1000 0,0037 0,1226 0,1226 
1100 0,0070 0,1024 0,1026 
1200 0,0084 0,0782 0,0787 
1300 0,0053 0,0465 0,0468 
1400 0,0040 0,0183 0,0187 

 
 

 
Tabela 7: Componentes u e v, e respectiva intensidade da corrente no cenário de 

inverno. 
profundidade 
(m) 

componente u 
(m/s) 

componente v 
(m/s) 

intensidade 
(m/s) 

0 -0,0704 -0,0977 0,1204 
10 -0,0464 -0,0794 0,0920 
20 -0,0409 -0,0666 0,0782 
30 -0,0447 -0,0596 0,0745 
50 -0,0532 -0,0626 0,0821 
75 -0,0525 -0,0616 0,0809 
100 -0,0515 -0,0517 0,0729 
125 -0,0499 -0,0372 0,0622 
150 -0,0491 -0,0229 0,0542 
200 -0,0428 0,0024 0,0429 
250 -0,0402 0,0193 0,0446 
300 -0,0375 0,0345 0,0509 
400 -0,0256 0,0574 0,0628 
500 -0,0165 0,0822 0,0838 
600 -0,0123 0,1090 0,1097 
700 -0,0094 0,1242 0,1246 
800 -0,0048 0,1270 0,1271 
900 -0,0002 0,1260 0,1260 
1000 0,0018 0,1184 0,1184 
1100 0,0054 0,1041 0,1042 
1200 0,0082 0,0794 0,0798 
1300 0,0056 0,0470 0,0473 
1400 0,0036 0,0193 0,0197 

 

Os dados de temperatura e salinidade utilizados nas simulações são 

apresentados nas Figura 9 e Tabela 8 (verão) e na Figura 10 e Tabela 9 (inverno). 

As linhas escuras representam os dados obtidos pelo modelo do HYCOM, já as 

linhas mais claras representam os resultantes do primeiro modo da EOF. 
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Figura 9: Perfis sintéticos de temperatura obtidos pelo HYCOM (linhas escuras) e o 

resultante do primeiro modo da EOF (nas cores mais claras) usado nas simulações para 
o cenário de verão. 
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Figura 10: Perfis sintéticos de temperatura obtidos pelo HYCOM (linhas escuras) e o 
resultante do primeiro modo da EOF (nas cores mais claras) usado nas simulações para 

o cenário de inverno. 
 

Conforme esperado, ambos os cenários são caracterizados por um decréscimo 

da temperatura e salinidade com o aumento da profundidade. Entretanto, a 

salinidade esboça um ligeiro aumento a partir de 800m, representando a 

profundidade onde ela atinge o seu valor mínimo. Os cenários apresentam 

comportamentos semelhantes para as duas variáveis analisadas porém, para o 

cenário de verão, os valores de temperatura em superfície são aproximadamente 

3° C maiores. 

 

 

Tabela 8: Dados de temperatura e salinidade com a profundidade (cenário de verão). 
profundidade 
(m) 

temperatura 
(°C) salinidade 

0 27,28 36,80 
10 27,24 36,80 
20 27,15 36,80 
30 26,82 36,79 
50 25,61 36,74 
75 23,74 36,61 
100 21,78 36,33 
125 19,76 35,99 
150 18,01 35,72 
200 15,62 35,41 
250 14,10 35,23 
300 12,80 35,09 
400 10,58 34,86 
500 8,52 34,66 
600 6,65 34,50 
700 5,27 34,37 
800 4,35 34,34 
900 3,74 34,36 
1000 3,48 34,41 
1100 3,35 34,46 
1200 3,30 34,52 
1300 3,29 34,58 
1400 3,33 34,65 
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Tabela 9: Dados de temperatura e salinidade com a profundidade (cenário de inverno). 

profundidade 
(m) 

temperatura 
(°C) salinidade

0 24,35 36,83 
10 24,31 36,83 
20 24,30 36,83 
30 24,25 36,83 
50 23,87 36,82 
75 22,82 36,74 
100 21,28 36,55 
125 19,62 36,29 
150 18,16 36,04 
200 15,95 35,63 
250 14,56 35,40 
300 13,35 35,23 
400 11,13 34,95 
500 9,03 34,71 
600 7,09 34,52 
700 5,56 34,39 
800 4,52 34,35 
900 3,83 34,36 
1000 3,51 34,41 
1100 3,34 34,47 
1200 3,29 34,53 
1300 3,28 34,60 
1400 3,31 34,69 

 

II.3 - ONDAS 

O estado do mar tem importância no controle do coeficiente vertical de dispersão 

próximo à superfície do mar, variando não somente pela altura significativa das 

ondas como também pelo período em que se apresentam (Brandsma, 2002).  

Os estudos de Violante-Carvalho (1998) e Pinho (2003) indicam que na costa da 

região sudeste brasileira, especialmente na Bacia de Campos, as condições 

meteorológicas podem ser divididas, basicamente, em duas situações: 

» bom tempo, quando prevalece a influência do anticiclone semipermanente 

do Atlânticos Sul (ASAS), com vento dominante de Nordeste/Leste (NE/E) 

e, a priori, condições de mar mais amenas. 
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» mau tempo, quando da passagem de sistema frontais, com ventos dos 

quadrantes Sudoeste/Sudeste (SW/SE) e maior agitação. 

Desta forma, os resultados encontrados por Violante-Carvalho (1998), na Bacia 

de Campos, podem ser utilizados para o estudo em questão. Segundo o autor, de 

todas as situações encontradas a mais comum, com ocorrência de 25,07% 

durante o período considerado, é um mar em desenvolvimento de Norte/Norte-

Nordeste com ondulação de Sul/Sudeste. Na Tabela 10 são apresentados os 

valores utilizados nas simulações. 

Tabela 10: Altura significativa e período de pico utilizado. 
Hs (m) T (s) 
1,25 7,50 
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III.METODOLOGIA 

III.1 - MODELO ADOTADO 

O modelo escolhido para este trabalho é conhecido pelo nome OOC (Offshore 

Operators Committee) e foi desenvolvido especialmente para simulações de 

descarte de efluentes de plataformas de petróleo. 

O modelo OOC simula o comportamento de uma pluma de efluente desde o 

momento de descarte até um instante e distância determinados pelo usuário. Para 

tanto, o modelo trabalha em três módulos distintos, encarregados, cada um, de 

uma diferente fase da pluma. 

O primeiro módulo cuida da diluição inicial da pluma, representada por um modelo 

integral. Este módulo acompanha a evolução do efluente do momento em que 

este deixa a fonte até que ele encontre uma superfície horizontal (fundo ou 

superfície do mar) ou até que se estabilize no nível de flutuação neutra. Esta fase, 

também conhecida como fase de jato, ocorre enquanto o efluente possui 

movimento próprio, dado pela diferença de densidade com o meio ou pela 

velocidade de saída da fonte. 

Finda esta primeira etapa, inicia-se a fase de colapso dinâmico, onde o efluente 

se espalhará na profundidade em que se estabilizou devido, ainda, a sua 

diferença de densidade com relação ao meio. Esta diferença tende a diminuir com 

o tempo e, em dado momento, sua contribuição para o espalhamento do efluente 

será inferior àquela dada pela turbulência do ambiente. Neste momento tem início 

a última fase, denominada de fase de dispersão passiva, onde o efluente, a não 

ser pela velocidade vertical associada a cada constituinte particulado, não possui 

movimento próprio e segue apenas a dinâmica local. O OOC aplica a dispersão 

passiva separadamente para cada constituinte do efluente. 

Uma descrição detalhada do modelo é encontrada em Brandsma & Smith (1999). 
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III.2 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

De acordo com as informações fornecidas pelo contratante, o efluente será 

descartado no mar a uma vazão de aproximadamente 1791,79 m3/h (~43000 

m3/dia). O descarte será realizado em duas profundidades distintas, a 11,08 m (1 

m abaixo do calado mínimo operacional) e a 21,85 m (1 m abaixo do calado 

máximo operacional), sendo separadas no estudo, respectivamente, como caso 1 

e caso 2. O efluente apresenta temperatura de 56°C e salinidade de 223,5, 

representando uma densidade de 1179 kg/m3. 

Um resumo das características do descarte é apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11: Características do efluente descartado. 
Parâmetro Unidade Valor Unidade Valor 

latitude ° 
21° 12’ 52,52’’ 
S - - 

longitude ° 
39° 59’ 49,11’’ 
O - - 

profundidade de descarte 1 m 11,08 ft 36,35 
profundidade de descarte 2 m 21,85 ft 71,68 
vazão m3/h 1791,78 bbl/h 11270 
fluxo do volume descartado m/h 9787,15 m/s 2,72 
raio da tubulação de 
descarga m 0,24 ft 0,79 
ângulo vertical do duto de 
descarte2 º 90 - - 
duração do descarte s contínuo - - 
temperatura do efluente º C 56 - - 
salinidade do efluente - 223,519 - - 
densidade efluente kg/m³ 1179,4 g/cm³ 1,18 
 

III.3 - ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM 

 CONCENTRAÇÃO E FATOR DE DILUIÇÃO 

As plumas aqui estudadas serão monitoradas em função da concentração e da 

diluição. 

                                                 
2 Vertical, apontando para baixo. 
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São utilizados, nessa parte do estudo, níveis limites de concentração máxima e 

diluição mínima específicos. Em decorrência da inexistência de amostras de água 

de produção provenientes do reservatório do Pré-Sal, utilizaram-se como 

referência os resultados do monitoramento ambiental da água de produção do 

FPSO P-34 (2° semestre de 2009), atualmente em produção no Campo de 

Jubarte.  

De acordo com a resolução CONAMA 393/07, quando não há enquadramento 

específico das águas salinas próximas à plataforma, os valores a serem utilizados 

devem ser referentes às águas salinas de classe 1, presentes na CONAMA 

357/05. Os parâmetros que permaneceram acima do limite permitido pela 

CONAMA 357/07 foram monitorados além das concentrações dos testes de 

toxicidade crônica: 

Para conhecer o limiar de diluição em que o efluente atinge os níveis de 

concentração estabelecidos foi realizado o seguinte cálculo: 

  
limiar de diluição =

concentração inicial
limiar de concentração

 

Os valores de concentrações emitidos pelo relatório de monitoramento, as 

estabelecidas pela CONAMA 357, e os respectivos limiares de concentração e 

diluição estão apresentados na  
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Tabela 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 12: Níveis de concentração e diluição estabelecidos para cada índice de 
toxicidade, fornecidos 

pelocontratante.
Parâmetros
Compostos Inorgânicos
Arsênio <0.01 0,01 - -

Bário 205,90 1 0,0049 205,9

Cádmio <0.01 0,005 0,5 2,0

Cromo <0.01 0,05 - -

Cobre <0.01 0,005 0,5 2,0

Ferro 21,72 0,3 0,0138 72,4

Manganês 6,75 0,1 0,0148 67,5

Níquel <0.01 0,025 - -

Chumbo <0.02 0,01 0,5 2,0

Zinco <0.01 0,09 - -

Mercúrio <0.001 0,2 - -

Benzeno 0,775 0,7 0,9036 1,1
Tolueno 0,830 0,215 0,259 3,9

Etilbenzeno 0,067 0,025 0,3726 2,7

Fenóis 0,216 0,06 0,2775 3,6

pH - 6,5 5 a 9 - -

N amoniacal total mg/L 162 0,4 0,0025 405,0

CEO 0,02 5000

CENO 0,008 12500

fator de 
diluição

Ensaios de Toxicidade Crônica

Parâmetros complementares

Compostos Orgânicos

unid. concentração do 2° 
semestre de 2009

mg/L

mg/L

%

CONAMA 
357

% da 
C0
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 REPRESENTAÇÃO DE DESCARTES CONTÍNUOS 

Por considerarmos uma taxa de descarte constante e condições ambientais 

estacionárias (que não variam no tempo), durante a emissão do efluente, a 

concentração atinge um estado quase-estacionário até uma determinada 

distância da fonte. Desta forma, mesmo que o tempo de descarte dure mais que o 

tempo necessário para a pluma atingir este estado, os níveis de concentração não 

mudarão ao longo do tempo nesta região, por mais duradoura que seja esta 

emissão. 

O método prosposto por Brandsma e Smith (1999) foi utilizado para estimar o 

momento em que a pluma entra em condição estacionária (tinicial) e o momento 

em que a pluma deixa essa condição (tfinal): 

u
X

tinicial
σ4+

=                      e                         simuladofinal t
u

X
t +

−
=

σ4  

onde ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ Δ
+=

32
0

34
0 3

2
41

σ
σσ

tAL , X é a distância da fonte, u é a velocidade média da 

corrente local, AL um parâmetro de dissipação e  σ 0 tamanho inicial da pluma, 

estimado na ordem de grandeza do tubo de descarte. 

Neste estudo foi considerado um vazamento de 2 h de duração. 

Os tempos iniciais e finais da condição estacionária da pluma foram calculados, 

para os dois cenários, para distâncias específicas da fonte (Tabela 13). 
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Tabela 13: Tempo inicial, final e de simulação (em horas) para cada cenário em 

relação à distância da fonte. 

distância 
da fonte 

(m) 

verão inverno 

tinício(h) tfinal(h) tsimulação(h) tinício(h) tfinal(h) tsimulação(h)
10 0,03 2,03 1 0,04 2,04 1 
50 0,17 2,17 1 0,18 2,18 1 

100 0,34 2,34 1 0,35 2,35 1 
250 0,85 2,84 2 0,88 2,88 2 
500 1,70 3,69 3 1,77 3,75 3 
750 2,55 4,53 4 2,65 4,63 4 

1000 3,40 5,37 4 3,53 5,50 5 
1500 5,10 7,06 6 5,30 7,25 6 
2000 6,80 8,75 8 7,06 9,00 8 
2500 8,51 10,43 9 8,83 10,75 10 
3000 10,21 12,12 11 10,60 12,50 12 
3500 11,91 13,80 13  -   -   -  
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RESULTADOS 

III.4 - FASE DINÂMICA 

 POSICIONAMENTO DA PLUMA 

Na Figura 11 e na Figura 12, são apresentados os perfis longitudinais e em planta 

das plumas formadas no período de verão, para o lançamento realizado a 11,08 

m (caso 1) e a 21,85 m (caso 2) de profundidade, respectivamente. Já na Figura 

13 e na Figura 14, são apresentados os perfis para o cenário de inverno.  
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Figura 11: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de verão para o caso 1. 

 
 

Figura 12: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de verão para o caso 2. 
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Figura 13: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de inverno para o caso 1. 
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Figura 14: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de inverno para o caso 2. 

Durante o verão para o caso 1 nota-se que, primeiramente, a pluma apresenta um 

movimento descendente e sua base alcança a profundidade máxima de 135 m. 

Em seguida, a pluma encontra um nível de flutuação neutra com o centro de 

massa próximo aos 90 m de profundidade. O término da fase ocorre próximo aos 

108 m de distância da fonte com uma largura de 241,3 m. O caso 2 para o mesmo 

cenário apresenta características muito semelhantes, com uma diferença média 

de 12 m a mais para os valores de profundidades máxima da base e do centro de 
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massa e de distância da fonte no término da fase. A largura final, entretanto, não 

apresenta grande variação, sendo de 242,1 m. 

Já no caso 1 para o inverno, a base da pluma alcança os 160 m de profundidade 

na fase de jato. Após o colapso dinâmico, o centro de massa encontra-se a 

aproximadamente 110 m abaixo da superfície do mar. A largura máxima é 

observada no final da fase dinâmica, a cerca de 114 m da fonte, com um valor de 

298,5 m. Para o caso 2, também não são observadas diferenças significativas em 

relação ao primeiro, a profundidade da base da pluma é de 171 m, a profundidade 

do centro de massa chega a 118 m e a largura máxima é de 297 m alcançada a 

111 m da fonte. 

 CONCENTRAÇÃO 

As curvas de concentração máxima obtidas durante a fase dinâmica podem ser 

observadas para o descarte a 11,08 m (caso 1) e a 21,85 m (caso 2) na Erro! 
Fonte de referência não encontrada. e na Figura 16 respectivamente.Os 

quadros superiores dos gráficos indicam a que distância as concentrações dos 

parâmetros de qualidade de água foram atingidas. 

 

Figura 15: Concentração máxima da pluma (gráfico de baixo) e distâncias 
em que os limiares de concentração dos parâmetros de qualidade de água 
foram atingidos (gráfico de cima) com a distância da fonte durante a fase 

dinâmica para o descarte do caso1.
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Figura 16: Concentração máxima da pluma (gráfico de baixo) e distâncias em que os 
limiares de concentração dos parâmetros de qualidade de água foram atingidos (gráfico 

de cima) com a distância da fonte durante a fase dinâmica para o descarte do caso2. 

Para o caso 1, ao término da fase dinâmica, a pluma apresenta um percentual 

máximo de 0,17% do valor inicial no verão, no inverno esse valor é de 0,13%. 

Esses valores correspondem, respectivamente, a uma diluição mínima de 591,7x 

e de 771,6x. Já, no caso 2, a concentração máxima foi de 0,17% do valor inicial 

para o verão e de 0,13% para o inverno. A diluição mínima foi de 599,16x e 768x, 

respectivamente. 

Após os 70 m da fonte no caso 1 e os 20 m no caso 2, o cenário de verão passa a 

ser mais restritivo que o cenário de inverno. 

Pode-se dizer que todos os parâmetros de qualidade de água atingiram as 

concentrações permitidas pela CONAMA 357/07 durante a fase dinâmica. Vale 

ressaltar que a fase termina próxima aos 100 m da fonte nos dois casos, ou seja, 

dentro do limite da zona de mistura. As distâncias em que essas concentrações 

foram alcançadas estão apresentadas na  
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Tabela 14 

 
 
 

Tabela 14: Distâncias da fonte em que os limiares dos parâmetros de qualidade de água 
foram atingidos. 

parâmetro 
distância da fonte (m) 

caso 1 caso 2 
verão inverno verão inverno

Benzeno 0,007 0,007 0,006 0,007 
Cádmio 0,040 0,051 0,037 0,045 
Cobre 0,040 0,051 0,037 0,045 
Chumbo 0,040 0,051 0,037 0,045 
Etilbenzeno 0,077 0,100 0,070 0,086 
Fenóis 0,133 0,173 0,124 0,148 
Tolueno 0,151 0,193 0,139 0,167 
Manganês 3,650 4,169 4,161 4,035 
Ferro 3,921 4,421 4,464 4,312 
Bário 14,479 11,481 15,512 11,618 
N amoniacal 
total 54,145 37,153 54,199 38,133 

 

Já os limiares de concentração de toxicidade não foram alcançados nesta fase. 

Um resumo dos resultados obtidos na fase dinâmica pode ser observado na 

Tabela 15 e na Tabela 16 para o caso 1 e o caso 2, respectivamente. 

Tabela 15: Resultados obtidos na fase dinâmica para o caso 1. 
Parâmetros da pluma Unidade Verão Inverno 
Durante a fase 
Largura máxima da pluma  m 241,3 298,5 
Profundidade máxima do centro de 
massa  m 104,5 123,9 
Profundidade máxima da base  m 134,7 160,3 
Ao término da fase 
Distância da fonte m 107,9 113,7 
Largura da pluma  m 241,3 298,5 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Modelagem de Água 

Produzida 
Pág. 

41 / 60 

 

 
      

 
______________________

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

Profundidade do centro de massa m 90,1 105,5 
Profundidade da base  m 103,7 122,2 
Concentração máxima % 0,17 0,13 
Diluição mínima vezes 591,72 771,60 
Temperatura °C 23,2 21,4 
Salinidade - 36,7 36,7 

 

Tabela 16: Resultados obtidos na fase dinâmica para o caso 2. 
Parâmetros da pluma Unidade Verão Inverno
Durante a fase 
Largura máxima da pluma  m 242,1 297,0 
Profundidade máxima do centro de 
massa  m 117,8 134,2 
Profundidade máxima da base  m 148,2 171,1 
Ao término da fase 
Distância da fonte m 111,0 111,4 
Largura da pluma  m 242,1 297,0 
Profundidade do centro de massa m 101,2 115,7 
Profundidade da base  m 114,9 133,3 
Concentração máxima % 0,17 0,13 
Diluição mínima vezes 599,16 768,05 
Temperatura °C 22,2 20,8 
Salinidade - 36,6 36,6 

 

Percebe-se que não há uma diferença significativa da ocupação da pluma na 

coluna d’água com a variação das profundidades de descarte (caso 1 e caso 2). 

No entanto, ao estudar os cenários, essa diferença é acentuada. No caso 1, a 

pluma chega atingir 298,5 m de largura durante o cenário de inverno. É também 

nesta combinação de caso/cenário que a pluma termina a fase dinâmica mais 

distante da fonte (113,7 m).  

 

III.5 - FASE PASSIVA 

Durante a fase dinâmica os limiares de concentração tóxicos não foram atingidos. 

Desta forma, a fase passiva da pluma também foi monitorada. 
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Nesta fase, as concentrações foram calculadas em perfis radiais verticais na 

coluna d'água, posicionadas a distâncias específicas da fonte. A posição das 

radiais foi escolhida a fim de melhor representar a localização da pluma. Cada 

perfil é composto de 650 pontos de grade (50 linhas x 13 colunas) cuja resolução 

nominal varia de acordo com a distância da fonte. 

Para melhor análise dos perfis de concentração foram consideradas as radiais de 

250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 e 3500 m para o verão. Para o 

inverno, foram consideradas as mesmas radiais, com exceção da última (de 3500 

m). 

A disposição das radiais de concentração no verão é apresentada na Figura 17. 

Os perfis de concentração nestas radiais para os dois casos podem ser 

observados da Figura 18 à Figura 21. 
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Figura 17: Localização dos perfis transversais da pluma para o período de verão. 
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Figura 18: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 
no período de verão, até a distância de 1000 m. Caso 1. 
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Figura 19: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 
no período de verão, de 1500 a 3500 m de distância. Caso 1. 
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Figura 20: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 
no período de verão, até a distância de 1000 m. Caso 2. 
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Figura 21: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 
no período de verão, de 1500 a 3500 m de distância. Caso 2. 

 

Para o caso 1 do cenário de verão, até a distância de 1000 m da fonte, ainda há a 

ocorrência de concentrações maiores a 0,05%. A partir de 3000 m, a 

concentração da pluma mantém-se menor que 0,01%. É notado um 

comportamento semelhante para o caso 2. A posição da pluma mantém-se na 

coluna d’água entre 100 e 150 m durante todo o percurso analisado. 

Os perfis em planta dos valores máximos de concentração, obtidos a partir das 

plumas formadas pelo descarte no período de verão, são apresentados na Figura 

22 e Figura 23. 
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Figura 22: Perfil em planta de concentração decorrentes do descarte da água de 
produção no período de verão. Caso 1. 
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Figura 23: Perfil em planta de concentração decorrentes do descarte da água de 
produção no período de verão. Caso 2. 

 

A mesma análise foi realizada para o cenário de inverno. As radiais projetadas 

para este cenário são apresentadas na Figura 24 e os perfis de concentração 

extraídos, da Figura 25 à Figura 28. 

 

 
Figura 24: Localização dos perfis transversais da pluma para o período de inverno. 
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Figura 25: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 
no período de inverno, até a distância de 1000 m. Caso 1. 
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Figura 26: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 

no período de inverno, de 1500 a 3000 m de distância. Caso 1. 
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Figura 27: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 
no período de inverno, até a distância de 1000 m. Caso 2. 
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Figura 28: Perfis radiais de concentração decorrentes do descarte da água de produção 

no período de inverno, de 1500 a 3000 m de distância. Caso 2. 
 

Para o caso 1 do cenário de inverno, até a distância de 1000 m da fonte, ainda há 

a ocorrência de concentrações maiores a 0,05%. A partir de 3000 m, a 

concentração da pluma mantém-se menor que 0,01%. Já para o caso 2, ainda há 

ocorrência de concentrações maiores a 0,05% até 1000 m de distância, mas a 

partir de 2000 m já não se encontra concentrações maiores a 0,01%. A pluma, 

nesses casos, também mantém uma posição entre 100 e 150 m na coluna 

d’água, entretanto, em comparação com o verão, há um pequeno deslocamento 

para maiores profundidades.  

Os perfis em planta dos valores máximos de concentração, obtidos a partir das 

plumas formadas pelo descarte no período de inverno, são apresentados na 

Figura 22 e Figura 23. 
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Figura 29: Perfil em planta de concentração decorrentes do descarte da água de 

produção no período de inverno. Caso 1. 
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Figura 30: Perfil em planta de concentração decorrentes do descarte da água de 
produção no período de inverno. Caso 2. 

 

De forma a resumir os resultados obtidos nas duas fases apresentadas (dinâmica 

e passiva), é apresentada na Figura 31 (caso 1) e na Figura 32 (caso 2) a 

variação da concentração máxima e a diluição mínima da pluma com a distância 

da fonte. 
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Figura 31: Concentração máxima da pluma com a distância da fonte para o descarte do 
caso1. 

 

 

Figura 32: Concentração máxima da pluma com a distância da fonte para o descarte do 
caso2. 

A representação numérica destes resultados é apresentada na Tabela 17 (caso 1) 

e na Tabela 18 (caso 2). 
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Tabela 17: Variação da concentração máxima (%) e da diluição mínima da pluma com a 
distância da fonte para o caso 1. 

distância da 
fonte (m) 

concentração diluição 
verão inverno verão inverno 

10 0,626 0,603 159,73 165,75 
50 0,200 0,159 500,12 629,28 
100 0,172 0,129 580,44 774,88 
250 0,143 0,107 699,79 933,73 
500 0,108 0,078 926,40 1285,05 
750 0,076 0,057 1319,50 1754,67 
1000 0,063 0,042 1594,00 2393,47 
1500 0,042 0,022 2390,78 4536,51 
2000 0,025 0,015 4066,36 6556,26 
2500 0,019 0,011 5275,85 9433,96 
3000 0,009 0,005 10761,18 18324,42 
3500 0,006 - 15518,41 - 

 

Tabela 18: Variação da concentração máxima (%) da pluma com a distância da fonte 
para o caso 2. 

distância da 
fonte (m) 

concentração diluição 
verão inverno verão inverno 

10 0,682 0,600 146,70 166,80 
50 0,204 0,159 489,69 628,30 
100 0,167 0,128 598,05 781,78 
250 0,140 0,106 712,67 941,43 
500 0,106 0,075 946,76 1341,26 
750 0,075 0,054 1337,09 1867,17 
1000 0,060 0,039 1671,11 2562,24 
1500 0,040 0,017 2488,53 5895,29 
2000 0,024 0,012 4142,86 8354,57 
2500 0,018 0,009 5588,03 11694,25 
3000 0,009 0,004 11032,22 22255,31 
3500 0,006 - 15832,15 - 

 

Na Tabela 19 são mostradas as distâncias em que os índices de toxicidade (CEO 

e CENO) são alcançados. 
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Tabela 19: Distância da fonte em que os índices de toxicidade (concentração e diluição) 
indicados pelo contratante são alcançados. 

Índice de 
toxicidade concentração diluição

caso 1 caso 2 
distância da 

fonte (m) 
distância da fonte 

(m) 
verão inverno verão inverno 

CEO 0,02 5000 2407,4 1642,9 2330,4 1431,8 
CENO 0,008 12500 3226,9 2750 3193,6 2600 

 

O cenário que mostrou ser mais restritivo ao ambiente próximo à fonte foi o de 

inverno, no entanto, após um determinado momento (próximo a 50 m) o de verão 

passou a ser mais restritivo. Os limiares são atingidos mais rapidamente 

(menores distâncias do ponto de descarte) durante o inverno no caso 2. 
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IV.CONCLUSÕES 

Neste relatório foi feita a análise do comportamento da pluma de água produzida 

lançada ao mar pelo FPSO P-58. Foi observada especificamente a variação da 

concentração do fluido em relação à distância da fonte a partir do descarte do 

efluente em duas profundidades diferentes: caso 1 – descarte efetuado a 11,08 m 

(1 m abaixo do calado mínimo operacional) e; caso 2 - descarte a 21,85 m (1 m 

abaixo do calado máximo operacional). 

Todos os limiares de concentração dos parâmetros de qualidade de água foram 

monitorados com base nos valores emitidos pela CONAMA 357/07 e alcançados 

ainda na fase dinâmica nos dois casos. No entanto, os limiares tóxicos 

estipulados pelos testes de toxicidade crônica, não. 

Percebe-se que não há uma diferença significativa da largura da pluma entre as 

duas profundidades de descarte planejadas pela operadora. Esta variação ocorre 

apenas entre os cenários de verão e inverno. A maior largura é obtida para o caso 

1 durante cenário de inverno (298,5 m). A maior profundidade atingida pela pluma 

ocorre no caso 2 durante o cenário de inverno (centro de massa a 134,2 m de 

profundidade e base da pluma a 171,1m).  

Durante a fase passiva, a pluma mantém-se com concentrações maiores que 

0,05% da concentração inicial até 1000 m de distância da fonte e apresenta 

concentrações menores que 0,01% após 3000m. Isso é observado para quase 

todas as simulações realizadas. A exceção é o caso 2 no cenário de inverno, em 

que concentrações inferiores a 0,01% são obtidas a partir de 2000 m. A pluma 

mantém-se entre aproximadamente 100 e 150 m de profundidade durante todo o 

percurso analisado. 

O cenário de verão no caso 1 (descarte a 11,08 m de profundidade) mostrou-se 

como ambientalmente mais restritivo, atingindo o menor limiar de interesse após 

os 3220 m de distância da fonte. 
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II.INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta os resultados, obtidos através de modelagem numérica, do 

comportamento físico dos efluentes da Unidade Removedora de Sulfato a ser 

descartada durante as operações do FPSO P-58, na região da Bacia de Campos, 

Litoral Sudeste do Brasil. 

O relatório visa atender às especificações da Resolução CONAMA n° 393/07, do 

Termo de Referência n°002/10, emitido pelo CGPEG/DILIC/IBAMA, e da 

Especificação Técnica para a Elaboração de Serviços de Modelagem de 

Dispersão da Efluentes (RT/MC – 001/2006), emitida pela PETROBRAS. 

De particular interesse é a variação da concentração da pluma com a distância da 

fonte, indicando os pontos onde são atingidos aos valores de CENO 

(Concentração de Efeito não Observado), CEO (Concentração de Efeito 

Observado) e VC (Valor Crônico) fornecidos pela contratante. 
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III.CARACTERIZAÇÃO METEO-OCEANOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

O FPSO P-58, de onde está previsto o descarte de efluentes da Unidade 

Removedora de Sulfatos, localiza-se na Bacia de Campos nas coordenadas de 

21° 12' 52,8" S e 39° 59' 49,1" W. Este ponto encontra-se em uma lâmina d água 

de 1399 m e possui uma distância aproximada de 105 Km da cidade de Vitória 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Localização do FPSO P-58 na Bacia de Campos (área hachurada). 

Para a caracterização meteo-oceanográfica do local foram utilizados dados de 

duas bases distintas: 

» Dados de corrente, temperatura e salinidade do HYCOM Consortium, 

disponíveis em: http://hycom.rsmas.miami.edu/dataserver/. 

» Dados de vento e temperatura do ar das reanálises do NCEP/NCAR 

(National Centers for Environmental Prediction / National Center for 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Modelagem de Água 

Produzida 
Pág. 
9 / 43 

 

 
      

 
______________________

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

Atmospheric Research), disponíveis em: 

http://www.cdc.noaa.gov/data/reanalysis/reanalysis.shtml. 

A localização dos pontos de onde foram extraídos os dados para o estudo estão 

apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2: Localização dos pontos de grade do HYCOM e do NCEP, utilizados no estudo, 
em relação à localização do FPSO P-58. 

 

III.1 - VENTO E TEMPERATURA DO AR 

Os cenários escolhidos para representar a sazonalidade do local estudado foram 

definidos com base na freqüência de ocorrência de ventos de quadrante sul. Para 

tanto se utilizou 30 anos (1979 a 2008) de dados de ventos obtidos das reanálises 

do NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction / National Center 

for Atmospheric Research). Os histogramas direcionais elaborados para cada 

mês do ano são apresentados na Figura 3 (meses de janeiro a junho) e na Figura 
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4 (meses de julho a dezembro) e a freqüência de ocorrência dos ventos de 

quadrantes Sul, na Tabela 1. 

 

Figura 3: Rosas dos ventos (m/s) elaboradas com os dados de Reanálise do NCEP/ 
NCAR para os meses de janeiro a junho. 
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Figura 4: Rosas dos ventos (m/s) elaboradas com os dados de Reanálise do NCEP/ 

NCAR para os meses de julho a dezembro. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pág. 
12 / 43 

Modelagem de Água 
Produzida 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

      

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 
 

Tabela 1: Direção média e ocorrência dos ventos dos quadrantes sul para os dados 
mensais. 

Meses Direção média do 
vento (º) 

% de ventos do 
quadrante Sul 

Jan NE 9,87 
Fev NE 8,61 
Mar NE 20,97 
Abr E 37,92 
Mai E 41,24 
Jun NE 33,36 
Jul NE 34,22 
Ago NE 26,64 
Set NE 31,83 
Out NE 26,85 
Nov NE 25,97 
Dez NE 15,89 

 

Nas Figuras 3 e 4 fica explícita uma maior ocorrência de ventos de quadrante sul 

entre os meses de abril a setembro, representando o cenário de inverno. Esta 

observação concorda com os resultados mostrados na Tabela 1. Os demais 

meses representarão o cenário de verão. 

As rosas dos ventos elaboradas para os dois cenários definidos são apresentadas 

na Figura 5. 
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Figura 5: Rosas dos ventos (m/s) elaboradas com os dados de Reanálise do NCEP/ 
NCAR para os cenários de verão (esquerda) e inverno (direita). 

Como já identificado na Tabela 1, os ventos de nordeste são predominantes em 

ambos os cenários, com maior intensidade no verão. No cenário de inverno, os 

ventos do quadrante sudeste possuem uma maior representatividade.  

Para se obter um valor representativo em cada cenário foram observadas as 

ocorrências conjuntas de direção e intensidade do vento (Tabela 2 – cenário de 

verão, Tabela 3 – cenário de inverno). 
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Tabela 2: Ocorrência conjunta de direção e intensidade do vento para o cenário de verão. 
Direção -> 

N NE E SE S SW W NW Total 
Freq 
(%) 

Intensidade 
(m/s) 
0 2 83 112 98 77 50 48 50 57 575 2,6% 
2 3 135 173 169 115 66 55 32 47 792 3,6% 
3 4 233 367 235 170 90 47 34 64 1240 5,7% 
4 5 310 541 365 216 126 48 29 83 1718 7,9% 
5 6 482 881 499 221 149 32 19 57 2340 10,7% 
6 7 610 1134 477 274 162 38 14 48 2757 12,6% 
7 8 725 1310 379 245 129 36 9 46 2879 13,2% 
8 9 753 1333 256 231 133 24 4 23 2757 12,6% 
9 10 766 1090 143 158 120 15 2 10 2304 10,5% 
10 11 712 840 75 96 63 12 1 12 1811 8,3% 
 >11 1203 1089 72 163 128 27 3 11 2696 12,3% 
Total 6012 8870 2768 1966 1216 382 197 458 21869   
Freq (%) 27,49% 40,56% 12,66% 8,99% 5,56% 1,75% 0,90% 2,09%   - 

 
Tabela 3: Ocorrência conjunta de direção e intensidade do vento para o cenário de 

inverno. 
Direção -> 

N NE E SE S SW W NW Total 
Freq 
(%) 

Intensidade 
(m/s) 
0 2 95 130 118 111 77 78 54 70 733 3,4% 
2 3 159 214 226 151 103 50 64 82 1049 4,8% 
3 4 274 373 351 222 147 72 47 97 1583 7,2% 
4 5 377 563 498 309 188 86 49 111 2181 10,0%
5 6 453 800 547 434 257 88 31 110 2720 12,4%
6 7 583 978 511 503 298 89 23 70 3055 14,0%
7 8 652 979 491 467 345 132 26 48 3140 14,4%
8 9 593 797 354 436 279 106 9 33 2607 11,9%
9 10 493 593 195 289 279 84 9 23 1965 9,0% 
10 11 375 396 92 219 195 61 9 9 1356 6,2% 
 >11 413 337 64 241 338 155 15 7 1570 7,2% 
Total 4467 6160 3447 3382 2506 1001 336 660 21959   
Freq (%) 20,43% 28,17% 15,76% 15,46% 11,46% 4,58% 1,54% 3,02%   - 

Os ventos predominantes na região durante o período de verão são os ventos de 

nordeste, com 40,6% das ocorrências. Intensidades entre 7 e 8 m/s são as mais 

freqüentes no período (13,2%). 
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No período de inverno, os ventos de nordeste também são os mais ocorrentes, 

representando 28,2%. Neste cenário, as intensidades mais incidentes também 

estão entre 7 e 8 m/s, representando 14,4% do total.  

Os histogramas com os dados de temperatura do ar foram elaborados para 

auxiliar a escolha de valores que representassem a maior ocorrência em cada 

cenário (Figura 6). 

 

Figura 6: Histogramas elaborados com os dados de temperatura do ar das reanálises do 
NCEP/ NCAR para o período de verão (esquerda) e inverno (direita). 

 

As temperaturas que representaram as maiores ocorrências foram de 26,76 oC, 

no verão, e de 23,18 oC, no inverno. Essas informações juntamente com as de 

vento são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Valores de temperatura do ar e velocidade do vento utilizados nas simulações. 

Período 
Temperatura do ar 
(°C) 

Velocidade do vento 
(m/s) 

Verão 26,76 7,5 
Inverno 23,18 7,5 
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III.2 - CORRENTE, TEMPERATURA E SALINIDADE 

Neste estudo, os dados de temperatura, salinidade e corrente são resultantes de 

um experimento de longo termo com o modelo HYCOM (Hybrid Coordinate 

Model). 

O HYCOM é um modelo de circulação oceânica global que utiliza discretização 

horizontal em diferenças finitas (GABIOUX, 2008), tendo como principal 

característica a utilização de um sistema de coordenadas verticais híbridas. Em 

outras palavras, ele utiliza o sistema de coordenadas isopicnais para as áreas de 

oceano aberto e estratificado, coordenadas z (cartesianas) para a camada de 

mistura e regiões pouco estratificadas, e coordenadas sigma para regiões com 

menores profundidades e topografia de fundo variável (zonas costeiras). 

Com o auxílio desses três sistemas de coordenadas, o modelo pode conservar as 

características das massas d’água por longos períodos de tempo em regiões 

oceânicas (coordenada isopicnal), obter alta resolução na camada de mistura ou 

em regiões com pouca estratificação (coordenada z), e resolver melhor a 

topografia de fundo em áreas costeiras ou sobre a plataforma continental 

(coordenada sigma). 

A combinação das vantagens dos diferentes sistemas de coordenadas permite 

simular, de forma otimizada, as características da circulação oceânica e costeira, 

sendo atribuída ao usuário a determinação das zonas de transição entre os 

sistemas de coordenadas (CHASSIGNET et al., 2003). 

Os resultados do hindcast1 que contempla a região do FPSO P-58 encontram-se 

disponíveis para utilização na página do projeto 

(http://hycom.rsmas.miami.edu/dataserver/). Os dados usados possuem uma 

resolução espacial de 1/12º e uma série temporal de janeiro de 2005 a dezembro 

                                                 
1 O termo "hindcast" é usado para descrever previsões numéricas realizadas para tempos pretéritos. É uma 
tentativa de reconstituição das condições ambientais em um determinado período. 
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de 2008. Os resultados obtidos se ajustam às principais características regionais 

descritas na literatura, o que valida a sua utilização neste estudo. 

Os perfis de corrente, temperatura e salinidade utilizados como forçantes na 

simulação foram obtidos utilizando a técnica de análise de funções ortogonais 

empíricas (EOF), usada no auxilio à compreensão da variabilidade de fenômenos 

oceanográficos através de séries temporais. Uma descrição desta técnica pode 

ser encontrada em EMERY & THOMSON (2004). 

A análise de EOF oferece, associada a cada modo normal estatístico, uma 

descrição resumida da variabilidade espacial e temporal da dinâmica. Trata-se da 

decomposição dos dados em modos normais, onde é possível obter a variação 

temporal de cada um destes modos e também a quantificação da 

representatividade de cada modo dentro da variância total dos dados. 

Os perfis sintéticos construídos são resultados do primeiro modo da EOF, que 

representa a maior parte da variância. Quanto à variação temporal, optou-se por 

utilizar o valor modal deste dado, de forma a representar a situação mais 

freqüente. 

A Tabela 5 apresenta a variância explicada pelo primeiro modo da EOF, calculada 

para as componentes u e v da corrente, para a temperatura e a salinidade no 

período de verão e inverno. 

Tabela 5: Variância explicada pelo Primeiro Modo da EOF para os dados de corrente, 
temperatura e salinidade. 

Parâmetro verão inverno
Componente u 68% 66% 
Componente v 68% 71% 
Temperatura 50% 56% 
Salinidade 58% 72% 

 

Os perfis sintéticos de corrente resultantes da análise EOF para o cenário de 

verão e inverno, são apresentados, na Figura 7 e na Figura 8, respectivamente. 
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Figura 7: Perfil de correntes utilizado para as simulações (cenário de verão). Os círculos 
envolvendo os vetores são proporcionais à velocidade e seus valores (em m/s) podem 

ser observados na escala de cor ao lado. 
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Figura 8: Perfil de correntes utilizado para as simulações (cenário de inverno). Os 

círculos envolvendo os vetores são proporcionais à velocidade e seus valores (em m/s) 
podem ser observados na escala de cor ao lado. 

 

Em ambos os cenários observa-se que um fluxo predominante de SW na 

superfície, representando a influência da Corrente do Brasil (CB), uma corrente de 

contorno oeste que flui em direção às altas latitudes (PETERSON & STRAMMA, 

1991). A área de estudo situa-se logo à sul da região de atuação do Vórtice de 

Vitória (SCHMID, 1995) e à norte do Cabo de São Tomé (LIMA et al., 1996). Esta 

intensa atividade de meso-escala provoca uma grande variabilidade na 

intensidade e direção de correntes, representado por um valor menos intenso em 

superfície  ( ~ 0,11 m/s) nos resultados da EOF quando comparados às médias 

obtidas na literatura (1 m/s). Entretanto, para estudos desta natureza (descarte de 
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fluidos de grande gradiente de densidade com o corpo receptor), correntes menos 

intensas representam um cenário conservador por limitar a capacidade de 

dispersão do meio. 

A partir dos 400 m de profundidade a corrente sofre um desvio para norte com o 

aumento da profundidade, relacionado à presença da CCI (Contracorrente 

Intermediária), transportando a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em direção 

ao Equador.  

Ressalta-se que os dados utilizados caracterizam um perfil sintético que explica a 

maior parte da variabilidade do perfil de correntes local. Sua utilização, no 

entanto, permite que os padrões de circulação da região sejam contemplados na 

modelagem. 

Os valores das componentes da corrente utilizados nas simulações, resultantes 

da análise EOF, podem ser observados na Tabela 6 (verão) e Tabela 7 (inverno). 

Tabela 6: Componentes u e v, e respectiva intensidade da corrente no cenário de verão. 
profundidade 
(m) 

componente u 
(m/s) 

componente v 
(m/s) 

intensidade 
(m/s) 

0 -0,0822 -0,0777 0,1130 
10 -0,0522 -0,0521 0,0737 
20 -0,0508 -0,0322 0,0601 
30 -0,0691 -0,0340 0,0770 
50 -0,0804 -0,0380 0,0890 
75 -0,0795 -0,0316 0,0856 
100 -0,0789 -0,0250 0,0828 
125 -0,0758 -0,0167 0,0776 
150 -0,0712 -0,0044 0,0713 
200 -0,0613 0,0153 0,0632 
250 -0,0557 0,0315 0,0640 
300 -0,0499 0,0458 0,0677 
400 -0,0373 0,0679 0,0775 
500 -0,0259 0,0960 0,0994 
600 -0,0177 0,1263 0,1276 
700 -0,0137 0,1399 0,1406 
800 -0,0076 0,1398 0,1400 
900 -0,0007 0,1347 0,1347 
1000 0,0037 0,1226 0,1226 
1100 0,0070 0,1024 0,1026 
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1200 0,0084 0,0782 0,0787 
1300 0,0053 0,0465 0,0468 
1400 0,0040 0,0183 0,0187 

 
 

 

 

 
Tabela 7: Componentes u e v, e respectiva intensidade da corrente no cenário de 

inverno. 
profundidade 
(m) 

componente u 
(m/s) 

componente v 
(m/s) 

intensidade 
(m/s) 

0 -0,0704 -0,0977 0,1204 
10 -0,0464 -0,0794 0,0920 
20 -0,0409 -0,0666 0,0782 
30 -0,0447 -0,0596 0,0745 
50 -0,0532 -0,0626 0,0821 
75 -0,0525 -0,0616 0,0809 
100 -0,0515 -0,0517 0,0729 
125 -0,0499 -0,0372 0,0622 
150 -0,0491 -0,0229 0,0542 
200 -0,0428 0,0024 0,0429 
250 -0,0402 0,0193 0,0446 
300 -0,0375 0,0345 0,0509 
400 -0,0256 0,0574 0,0628 
500 -0,0165 0,0822 0,0838 
600 -0,0123 0,1090 0,1097 
700 -0,0094 0,1242 0,1246 
800 -0,0048 0,1270 0,1271 
900 -0,0002 0,1260 0,1260 
1000 0,0018 0,1184 0,1184 
1100 0,0054 0,1041 0,1042 
1200 0,0082 0,0794 0,0798 
1300 0,0056 0,0470 0,0473 
1400 0,0036 0,0193 0,0197 

 

Os dados de temperatura e salinidade utilizados nas simulações são 

apresentados nas Figura 9 e Tabela 8 (verão) e na Figura 10 e Tabela 9 (inverno). 

As linhas escuras representam os dados obtidos pelo modelo do HYCOM, já as 

linhas mais claras representam os resultantes do primeiro modo da EOF. 
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Figura 9: Perfis sintéticos de temperatura obtidos pelo HYCOM (linhas escuras) e o 

resultante do primeiro modo da EOF (nas cores mais claras) usado nas simulações para 
o cenário de verão. 
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Figura 10: Perfis sintéticos de temperatura obtidos pelo HYCOM (linhas escuras) e o 

resultante do primeiro modo da EOF (nas cores mais claras) usado nas simulações para 
o cenário de inverno. 

 

Conforme esperado, ambos os cenários são caracterizados por um decréscimo 

da temperatura e salinidade com o aumento da profundidade. Entretanto, a 

salinidade esboça um ligeiro aumento a partir de 800m, representando a 

profundidade onde ela atinge o seu valor mínimo. Os cenários apresentam 

comportamentos semelhantes para as duas variáveis analisadas porém, para o 

cenário de verão, os valores de temperatura em superfície são aproximadamente 

3° C maiores. 
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Tabela 8: Dados de temperatura e salinidade com a profundidade (cenário de verão). 

profundidade 
(m) 

temperatura 
(°C) salinidade

0 27,28 36,80 
10 27,24 36,80 
20 27,15 36,80 
30 26,82 36,79 
50 25,61 36,74 
75 23,74 36,61 
100 21,78 36,33 
125 19,76 35,99 
150 18,01 35,72 
200 15,62 35,41 
250 14,10 35,23 
300 12,80 35,09 
400 10,58 34,86 
500 8,52 34,66 
600 6,65 34,50 
700 5,27 34,37 
800 4,35 34,34 
900 3,74 34,36 
1000 3,48 34,41 
1100 3,35 34,46 
1200 3,30 34,52 
1300 3,29 34,58 
1400 3,33 34,65 
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Tabela 9: Dados de temperatura e salinidade com a profundidade (cenário de inverno). 
profundidade 
(m) 

temperatura 
(°C) salinidade 

0 24,35 36,83 
10 24,31 36,83 
20 24,30 36,83 
30 24,25 36,83 
50 23,87 36,82 
75 22,82 36,74 
100 21,28 36,55 
125 19,62 36,29 
150 18,16 36,04 
200 15,95 35,63 
250 14,56 35,40 
300 13,35 35,23 
400 11,13 34,95 
500 9,03 34,71 
600 7,09 34,52 
700 5,56 34,39 
800 4,52 34,35 
900 3,83 34,36 
1000 3,51 34,41 
1100 3,34 34,47 
1200 3,29 34,53 
1300 3,28 34,60 
1400 3,31 34,69 

 

III.3 - ONDAS 

O estado do mar tem importância no controle do coeficiente vertical de dispersão 

próximo à superfície do mar, variando não somente pela altura significativa das 

ondas como também pelo período em que se apresentam (BRANDSMA, 2002).  

Os estudos de VIOLANTE-CARVALHO (1998) e PINHO (2003) indicam que na 

costa da região sudeste brasileira, especialmente na Bacia de Campos, as 

condições meteorológicas podem ser divididas, basicamente, em duas situações: 

» bom tempo, quando prevalece a influência do anticiclone semipermanente 

do Atlânticos Sul (ASAS), com vento dominante de Nordeste/Leste (NE/E) 

e, a priori, condições de mar mais amenas. 
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» mau tempo, quando da passagem de sistema frontais, com ventos dos 

quadrantes Sudoeste/Sudeste (SW/SE) e maior agitação. 

Desta forma, os resultados encontrados por VIOLANTE-CARVALHO (1998), na 

Bacia de Campos, podem ser utilizados para o estudo em questão. Segundo o 

autor, de todas as situações encontradas a mais comum, com ocorrência de 

25,07% durante o período considerado, é um mar em desenvolvimento de 

Norte/Norte-Nordeste com ondulação de Sul/Sudeste. Na Tabela 10 são 

apresentados os valores utilizados nas simulações. 

Tabela 10: Altura significativa e período de pico utilizado. 
Hs (m) T (s) 
1,25 7,50 
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IV.METODOLOGIA 

IV.1 - MODELO ADOTADO 

O modelo escolhido para este trabalho é conhecido pelo nome OOC (Offshore 

Operators Committee) e foi desenvolvido especialmente para simulações de 

descarte de efluentes de plataformas de petróleo. 

O modelo OOC simula o comportamento de uma pluma de efluente desde o 

momento de descarte até um instante e distância determinados pelo usuário. Para 

tanto, o modelo trabalha em três módulos distintos, encarregados, cada um, de 

uma diferente fase da pluma. 

O primeiro módulo cuida da diluição inicial da pluma, representada por um modelo 

integral. Este módulo acompanha a evolução do efluente do momento em que 

este deixa a fonte até que ele encontre uma superfície horizontal (fundo ou 

superfície do mar) ou até que se estabilize no nível de flutuação neutra. Esta fase, 

também conhecida como fase de jato, ocorre enquanto o efluente possui 

movimento próprio, dado pela diferença de densidade com o meio ou pela 

velocidade de saída da fonte. 

Finda esta primeira etapa, inicia-se a fase de colapso dinâmico, onde o efluente 

se espalhará na profundidade em que se estabilizou devido, ainda, a sua 

diferença de densidade com relação ao meio. Esta diferença tende a diminuir com 

o tempo e, em dado momento, sua contribuição para o espalhamento do efluente 

será inferior àquela dada pela turbulência do ambiente. Neste momento tem início 

a última fase, denominada de fase de dispersão passiva, onde o efluente, a não 

ser pela velocidade vertical associada a cada constituinte particulado, não possui 

movimento próprio e segue apenas a dinâmica local. O OOC aplica a dispersão 

passiva separadamente para cada constituinte do efluente. 

Uma descrição detalhada do modelo é encontrada em BRANDSMA & SMITH 

(1999). 
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IV.2 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

De acordo com as informações fornecidas pelo contratante, o efluente será 

descartado no mar a uma vazão de aproximadamente 798,8 m3/h 

(~19.000m3/dia). O descarte será realizado em duas profundidades distintas, a 

11,08 m (1 m abaixo do calado mínimo operacional) e a 21,85 m (1 m abaixo do 

calado máximo operacional), sendo separadas no estudo, respectivamente, como 

caso 1 e caso 2. O efluente apresenta temperatura de 27°C e salinidade de 49,12, 

representando uma densidade de 1034 kg/m3. 

Um resumo das características do descarte é apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11: Características do efluente descartado. 
Parâmetro Unidade Valor Unidade Valor 

latitude   
21° 12’ 
52,52’’ S - - 

longitude   
39° 59’ 
49,11’’ O - - 

profundidade de descarte 1 m 11,08 ft 36,35 
profundidade de descarte 2 m 21,85 ft 71,68 
vazão m3/h 798,75 bbl/h 5024 
fluxo do volume descartado m/h 5293,89 m/s 1,47 
raio da tubulação de descarga m 0,24 ft 0,72 
ângulo vertical do duto de 
descarte2 º 90 - - 
duração do descarte s contínuo - - 
temperatura do efluente º C 27,00 - - 
salinidade do efluente - 49,12 - - 
densidade efluente kg/m³ 1033,50 g/cm³ 1,034 

 

IV.3 - ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM 

 CONCENTRAÇÃO E FATOR DE DILUIÇÃO 

As plumas aqui estudadas serão monitoradas em função da concentração e da 

diluição. 

                                                 
2 Vertical, apontando para baixo. 
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São utilizados, nessa parte do estudo, níveis limites de concentração máxima e 

diluição mínima específicos. Em decorrência da inexistência de amostras do 

efluente estudado, utilizaram-se como referência os resultados dos testes de 

toxicidade realizados para o efluente descartado pela URS do FPSO Brasil, 

Campo de Roncador. Os níveis utilizados representam: 

» CENO (concentração de efeito não observado): maior concentração 

nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente 

significativo no desenvolvimento embriolarval dos organismos, nas 

condições de ensaio; 

» CEO (concentração de efeito observado): menor concentração nominal da 

amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no 

desenvolvimento embriolarval dos organismos, nas condições de ensaio; 

» VC (valor crônico): média geométrica dos valores de CENO e CEO. 

Para conhecer o limiar de diluição em que o efluente atinge os níveis de 

concentração estabelecidos pelos testes de toxicidade foi realizado o seguinte 

cálculo: 

  
limiar de diluição =

concentração inicial
limiar de concentração

 

Os valores de concentrações e respectivas diluições estão apresentados na 

Tabela 12. 

Tabela 12: Níveis de concentração e diluição estabelecidos para cada índice de 
toxicidade, fornecidos pelo contratante. 
Índice de 

toxicidade concentração diluição 

CEO (com 
biocida) 6,25 16,00 

CEO (sem 
biocida) 25 4,00 
VC (com 
biocida) 4,42 22,62 
VC (sem 
biocida) 17,68 5,66 

CENO (com 3,12 32,05 
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biocida) 
CENO (sem 

biocida) 12,5 8,00 

 

 REPRESENTAÇÃO DE DESCARTES CONTÍNUOS 

Por considerarmos uma taxa de descarte constante e condições ambientais 

estacionárias (que não variam no tempo), durante a emissão do efluente, a 

concentração atinge um estado quase-estacionário até uma determinada 

distância da fonte. Desta forma, mesmo que o tempo de descarte dure mais que o 

tempo necessário para a pluma atingir este estado, os níveis de concentração não 

mudarão ao longo do tempo nesta região, por mais duradoura que seja esta 

emissão. 

O método prosposto por Brandsma e Smith (1999) foi utilizado para estimar o 

momento em que a pluma entra em condição estacionária (tinicial) e o momento 

em que a pluma deixa essa condição (tfinal): 

u
X

tinicial
σ4+

=                      e                         simuladofinal t
u

X
t +

−
=

σ4  

onde ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ Δ
+=

32
0

34
0 3

2
41

σ
σσ

tAL , X é a distância da fonte, u é a velocidade média da 

corrente local, AL um parâmetro de dissipação e  σ 0 tamanho inicial da pluma, 

estimado na ordem de grandeza do tubo de descarte. 

Neste estudo foi considerado um vazamento de 2 h de duração. 

Os tempos iniciais e finais da condição estacionária da pluma foram calculados, 

para os dois cenários, para distâncias específicas da fonte (Tabela 13). 
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Tabela 13: Tempo inicial, final e de simulação (em horas) para cada cenário em relação à 
distância da fonte. 

distância 
da fonte 

(m) 

verão inverno 

tinício(h) tfinal(h) tsimulação(h) tinício(h) tfinal(h) tsimulação(h)
10 0,03 2,03 1 0,04 2,04 1 
50 0,17 2,17 1 0,18 2,18 1 

100 0,34 2,34 1 0,35 2,35 1 
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V.RESULTADOS 

Os resultados apresentados a seguir referem-se aos obtidos durante a fase 

dinâmica dos descartes. 

V.1 - POSICIONAMENTO DA PLUMA 

Na Figura 11 e na Figura 12, são apresentados os perfis longitudinais e em planta 

das plumas formadas no período de verão, para o lançamento realizado a 11,08 

m (caso 1) e a 21,85 m (caso 2) de profundidade, respectivamente. Já na Figura 

13 e na Figura 14, são apresentados os perfis para o cenário de inverno.  
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Figura 11: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de verão para o caso 1. 
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Figura 12: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 

durante o período de verão para o caso 2. 
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Figura 13: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de inverno para o caso 1. 
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Figura 14: Perfil longitudinal (A) e em planta (B) obtido na fase dinâmica da pluma, 
durante o período de inverno para o caso 2. 

Durante o verão para o caso 1 nota-se que, primeiramente, a pluma apresenta um 

movimento descendente e sua base alcança a profundidade máxima de 56 m. Em 

seguida, a pluma encontra um nível de flutuação neutra com o centro de massa 

próximo aos 40 m de profundidade. O término da fase ocorre próximo aos 63 m 

de distância da fonte com uma largura de 56,7 m. Não são notadas mudanças 

significativas entre o caso 1 e o caso 2 durante o cenário de verão. A pluma 

formada no caso 2, que termina a fase com um menor espalhamento (largura de 

50,2 m) apresenta uma concentração final 1% maior que a obtida no caso 1. 
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Já no caso 1 para o inverno, a base da pluma alcança os 71,5 m de profundidade 

na fase de jato. Após o colapso dinâmico, o centro de massa encontra-se a 

aproximadamente 52 m abaixo da superfície do mar. A largura máxima é 

observada no final da fase dinâmica, a cerca de 87 m da fonte, com um valor de 

65,4 m. Para o caso 2, também não são observadas diferenças significativas em 

relação ao primeiro. 

 

V.2 - CONCENTRAÇÃO E DILUIÇÃO 

As curvas de concentração máxima e diluição mínima obtidas durante a fase 

dinâmica podem ser observadas para o descarte a 11,08 m (caso 1) e a 21,85 m 

(caso 2) na Figura 15 e na Figura 16 respectivamente. 

 

Figura 15: Concentração máxima da pluma (gráfico de cima) e diluição mínima (gráfico 
de baixo) com a distância da fonte durante a fase dinâmica para o descarte do caso1, nos 

cenários de verão (vermelho) e inverno (azul). 
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Figura 16: Concentração máxima da pluma (gráfico de cima) e diluição mínima (gráfico 
de baixo) com a distância da fonte durante a fase dinâmica para o descarte do caso 2, 

nos cenários de verão (vermelho) e inverno (azul). 

Ao término da fase dinâmica, as plumas obtidas nas simulações atingem todos os 

limiares de concentração monitorados antes dos 12 metros da fonte.  

Um resumo dos resultados obtidos na fase dinâmica pode ser observado na 

Tabela 14 e na Tabela 15 para o caso 1 e o caso 2, respectivamente. 
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Tabela 14: Resultados obtidos na fase dinâmica para o caso 1. 
Parâmetros da pluma unidade Verão Inverno 
Durante a fase 
Largura máxima da pluma  m 56,7 65,38 
Profundidade máxima do centro 
de massa  m 46,1 59,14 
Profundidade máxima da base  m 56,0 71,53 
Ao término da fase 
Distância da fonte m 62,9 86,76 
Largura da pluma  m 56,7 65,38 
Profundidade do centro de massa m 40,6 52,42 
Profundidade da base  m 45,6 59,15 
Concentração máxima % 0,9 0,57 
Diluição mínima vezes 112,3 174,13 
Temperatura °C 26,3 23,81 
Salinidade - 36,8 36,9 

 

Tabela 15: Resultados obtidos na fase dinâmica para o caso 2. 
Parâmetros da pluma unidade Verão Inverno 
Durante a fase 
Largura máxima da pluma  m 50,2 58,71 
Profundidade máxima do centro 
de massa  m 53,9 64,86 
Profundidade máxima da base  m 62,9 76,26 
Ao término da fase 
Distância da fonte m 63,6 80,45 
Largura da pluma  m 50,2 58,71 
Profundidade do centro de massa m 48,8 58,23 
Profundidade da base  m 53,4 64,68 
Concentração máxima % 1,0 0,67 
Diluição mínima vezes 98,0 149,32 
Temperatura °C 25,8 23,60 
Salinidade - 36,8 36,9 

 

Percebe-se que não há uma diferença significativa da ocupação da pluma na 

coluna d’água com a variação das profundidades de descarte (caso 1 e caso 2). E 

a pluma formada no caso 1 durante o período de inverno necessita de um maior 

distanciamento do ponto de descarte para se tornar inerte ao ambiente. 
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Na Tabela 16 e na Tabela 17 são mostradas as distâncias em que os índices de 

toxicidade (CEO, VC e CENO) são alcançados. 

Tabela 16: Distância da fonte em que os índices de toxicidade (concentração e diluição) 
indicados pelo contratante são alcançados para o verão e o inverno no caso 1. 

Índice de 
toxicidade 

concentra
ção 

diluiçã
o 

distância da fonte 
(m) 
verão inverno 

CEO (com 
biocida) 6,25 16,00 4,00 5,61 
CEO (sem 
biocida) 25 4,00 0,60 0,83 
VC (com biocida) 4,42 22,62 6,11 8,28 
VC (sem biocida) 17,68 5,66 1,05 1,48 
CENO (com 
biocida) 3,12 32,05 9,00 11,82 
CENO (sem 
biocida) 12,5 8,00 1,71 2,42 

 

 
Tabela 17: Distância da fonte em que os índices de toxicidade (concentração e diluição) 

indicados pelo contratante são alcançados para o verão e o inverno no caso 2. 

Índice de 
toxicidade 

concentra
ção 

diluiçã
o 

distância da fonte 
(m) 
verão inverno 

CEO (com 
biocida) 6,25 16,00 4,77 5,09 
CEO (sem 
biocida) 25 4,00 0,57 0,70 
VC (com biocida) 4,42 22,62 7,27 7,73 
VC (sem biocida) 17,68 5,66 1,04 1,26 
CENO (com 
biocida) 3,12 32,05 10,43 11,08 
CENO (sem 
biocida) 12,5 8,00 1,79 2,10 

 

Pode-se apontar que durante o cenário de verão a diluição do efluente é 

promovida de forma mais efetiva. Entretanto, como já verificado graficamente, 

todos os limiares são atingidos antes dos 12 m de distância da fonte. Por esta 

razão, a pluma não será monitorada neste estudo durante a fase passiva. 
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VI.CONCLUSÕES 

Neste relatório foi feita a análise do comportamento das plumas obtidas pelo 

descarte da Unidade Removedora de Sulfato do FPSO P-58. Foi observada 

especificamente a variação da concentração do fluido em relação à distância da 

fonte, verificando-se as distâncias da fonte nas quais são alcançados os índices 

de qualidade da água (CENO, CEO e VC) de interesse. 

Todos os limiares monitorados são atingidos durante a fase ativa da pluma. 

Percebe-se que não há uma diferença significativa do posicionamento da pluma 

na coluna d’água e dos níveis de concentração com a distância da fonte, mesmo 

variando a profundidade de descarte e o cenário ambiental. Entretanto, pode-se 

apontar que durante o cenário de verão a diluição do efluente é promovida de 

forma mais efetiva. 

.



Pág. 
42 / 43 

Modelagem de Água 
Produzida 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
 

 

      

 
 

______________________
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 
 

 

VII.BIBLIOGRAFIA 

BRANDSMA, M., SMITH, J. Offshore Operators Committee Mud and Produced 

Water Discharge Model - Report and User Guide. Relatório EPR.29PR.99. 

Production Operations Division. Exxon Production Research Company. 

Houston, Texas, 1999. 

BRANDSMA, M. G. Deposição de Sólidos de Perfuração e Concentrações de 

Sólidos Suspensos na Coluna d’Água para Poço de Perfuração Exploratória 

Prospecto “E”, Bloco BM-S-7, Brasil - Minuta do Relatório, 2002. 

CHASSIGNET, E. P., SMITH, L. T., HALLIWEL, G. R. North Atlantic simulation 

with the Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM): Impact of the vertical 

coordinate choice, reference pressure, and termobaricity, Journal Physical 

Oceanography, v. 33, n. 12, pp. 2504-2526, 2003. 

EMERY, W. J., THOMSON, R. E.. Data analysis methods in physical 

oceanography. 2nd and Revised Edition. Elsevier Science BV, 638 pp, 

Amsterdam, 2004. 

FRAGOSO, M.R.. Um Modelo Numérico da Circulação Oceânica para as Bacias 

Leste e Sudeste do Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2004. 

GABIOUX, M. Estudo Numérico dos meandros e vórtices da corrente do Brasil 

entre 22°S e 30°S. Tese de Doutorado em Ciências, Área de Engenharia 

Oceânica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2008. 

GAETA, S.A.; LORENZZETTI, J.A.; MIRANDA, L.B.; SUSINI-RIBEIRO, S., 

POMPEU, M. The Vitória Eddy and its relation to the phytoplankton biomass 

and primary productivity during the austral 1995. Archive of Fish and Marine 

Research, v. 47, pp. 253-270, 1999. 



 
 

Ampliação dos Projetos de Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás na Área Denominada Parque das 

Baleias, Bacia de Campos – EIA Complementar 
Modelagem de Água 

Produzida 
Pág. 

43 / 43 

 

 
      

 
______________________

Coordenador da Equipe 
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 00
05/2011 

 

HYCOM. 2008. Assimilative Global Simulation, [online] Disponível via WWW. 

URL: http://hycom.coaps.fsu.edu:8080/thredds/dodsC/glb_analysis. Acessado 

em setembro de 2010. 

NCEP, 2009. REANÁLISES II. [online] Disponível via WWW. URL: 

http://www.cdc.noaa.gov/data/reanalysis/reanalysis.shtml Acessando em 

setembro de 2010. 

 

LIMA, I.D.; GARCIA, C.A.E.; MÖLLER, O.O: Ocean surface processes on the 

southern Brazilian shelf: characterization and seasonal variability. Continental 

Shelf Research, v. 16 (10) pp. 1307-1317, 1996. 

PETERSON, R. G., STRAMMA, L. Upper-level circulation in the South Atlantic 

Ocean. Progress in Oceanography, v.26 (1), pp 1-73, 1991. 

POND, S., PICKARD, G.L. Introductory Dynamical Oceanography. Pergamon 

Press, 329p, Oxford, UK, 1978. 

PINHO, U. F. Caracterização dos Estados de Mar na Bacia de Campos, Tese de 

Mestrado do Programa de Engenharia Oceânica, COPPE/UFRJ, Rio de 

Janeiro, RJ,123 pp, 2003. 

SCHMID, C., SCHÄFER, H. PODESTÁ, G.,. ZENK, W. “The Vitória Eddy and Its 

Relation to the Brazil Current.” Journal of Physical Oceanography, 25: pp. 

2532-2546, 1995. 

VIOLANTE DE CARVALHO, N.. Investigação sobre a Evolução do Clima de 

Ondas na Bacia de Campos e a Correlação com as Situações Meteorológicas 

Associadas. Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro. 186p, 1998. 



 
 
 

ANEXO II.7.1 
Mapa de localização Geográfica 

dos FPSO 
 
 
 
 
 

 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II.14 
Equipe Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

1195348

CPF/CNPJ:

02.590.645/0001-57

Emitido em:

31/05/2011

Válido até:

31/08/2011

Nome/Razão Social/Endereço 
  Terrabyte S/S Ltda 
  Rua Dr. Luiz Januário, nº 406, sala 201 
  Centro 
  SAQUAREMA/RJ 
  28990-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0

  Qualidade do Ar
  Qualidade da Água
  Qualidade do Solo
  Uso do Solo
  Educação Ambiental
  Recursos Hídricos
  Controle da Poluição
  Recuperação de Áreas
  Auditoria Ambiental
  Gestão Ambiental
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos

Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s)
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença,
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

s2ds.1jxq.p7h3.9ve5

Imprimir tela Fechar janela

31/5/2011 Registro
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

 

Nr. de Cadastro: 

5086520 

CPF/CNPJ: 

088.474.417-57

Emitido em: 

30/05/2011

Válido até: 

30/08/2011 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Manuela Quintanilha Tiengo Rahy  
  Av Prefeito Dulcidio Cardoso, 1200, Bl1 / 1804  
  Barra da Tijuca  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22620-311  
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Solo 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao 
IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência 
para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em 
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

ldnq.lxf4.xepj.x6fq 

Imprimir tela Fechar janela 

 



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

1590503 

CPF/CNPJ: 
 

079.804.067-02 

Emitido em: 
 

30/05/2011 

Válido até: 
 

30/08/2011 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Ivan Santos Mizutori  
  Av. Armando Lombardi, 633 sala 224  
  Barra da Tijuca  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22640-020 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade da Água 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

aw2c.km8x.sikb.gsbv 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

 

Nr. de Cadastro: 

223707 

CPF/CNPJ: 

783.991.907-30

Emitido em: 

30/05/2011

Válido até: 

30/08/2011 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Julio Cezar Portugal Valente  
  Rua Coronel Tamarindo, 83  
  Vila Yara  
  SAO GONCALO/RJ  
  24466-520 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade do Solo 
  Uso do Solo 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao 
IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência 
para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em 
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

nqig.3blh.1ntc.cb1v 

 





 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

290631 

CPF/CNPJ: 
 

119.049.762-04 

Emitido em: 
 

31/05/2011 

Válido até: 
 

31/08/2011 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Rosane Barbosa Constante de Moraes  
  Rua Mario Covas Junior 190/ Ap 1501  
  Barra da Tijuca  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22631-030 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade da Água 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

r8fi.6j9w.l5vd.usjm 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

1808836

CPF/CNPJ:

117.330.507-60

Emitido em:

31/05/2011

Válido até:

31/08/2011

Nome/Razão Social/Endereço 
  Ana Carolina Fontoura Valente 
  Rua Coronel Tamarindo,83 
  Vila Iara 
  SAO GONCALO/RJ 
  24466-520
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

  Educação Ambiental
  Recuperação de Áreas
  Auditoria Ambiental
  Gestão Ambiental
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
  Serviços Relacionados À Silvicultura

Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s)
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença,
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

cj5a.veek.4sfz.f5bp

Imprimir tela Fechar janela

31/5/2011 Registro
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

2432715

CPF/CNPJ:

055.188.277-84

Emitido em:

31/05/2011

Válido até:

31/08/2011

Nome/Razão Social/Endereço 
  Leriane Romão Soares 
  rua Capitão Felinto dos Santos n°220 
  Mutuá 
  SAO GONCALO/RJ 
  24461-070
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

  Educação Ambiental
  Recursos Hídricos
  Recuperação de Áreas
  Gestão Ambiental

Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s)
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença,
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

681c.ca1n.qwbb.rxz2

Imprimir tela Fechar janela

31/5/2011 Registro
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

1195341

CPF/CNPJ:

743.046.669-91

Emitido em:

31/05/2011

Válido até:

31/08/2011

Nome/Razão Social/Endereço 
  Patricia Pacheco Xavier da Silva Valente 
  Rua 14 quadra 100 lote 12 
  Itaipu 
  NITEROI/RJ 
  24230-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

  Uso do Solo
  Educação Ambiental
  Controle da Poluição
  Auditoria Ambiental
  Gestão Ambiental

Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s)
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença,
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

21pl.8hwf.q26g.s8ii

Imprimir tela Fechar janela

31/5/2011 Registro
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

301740

CPF/CNPJ:

048.131.527-67

Emitido em:

26/05/2011

Válido até:

26/08/2011

Nome/Razão Social/Endereço 
  André Araujo Alves da Silva 
  Av. Aristides Campos, 221 / 201 
  Gilberto Machado 
  CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 
  29490-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

  Qualidade do Ar
  Qualidade da Água
  Qualidade do Solo
  Uso do Solo
  Educação Ambiental
  Recursos Hídricos
  Controle da Poluição
  Recuperação de Áreas
  Auditoria Ambiental
  Gestão Ambiental

Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s)
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença,
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

dq4r.din3.3ym6.xkul

Imprimir tela Fechar janela

26/5/2011 Registro
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	L3064 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como o
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.


	L3065 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como o
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.


	L3066 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como o
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.


	L3067 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como o
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.


	L3068 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 25 de janeiro de 2007, teve como o
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.


	L3069 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 06 de fevereiro de 2007, teve como
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.


	L3070 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 06 de fevereiro de 2007, teve como
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.
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	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 06 de fevereiro de 2007, teve como
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.


	L3072 LVC
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Tipo de ensaio: Crônico de curta duração   Tempo de exposiçã
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	RESULTADOS
	Este ensaio, realizado em 08 de fevereiro de 2007, teve como
	solução-teste
	solução-teste




	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.
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	L 3064 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (U
	Intervalo de confiança (IC): 37,91 – 56,02 %
	Sobrevivência no controle: 100 %




	Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 
	Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve c
	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2007.


	L 3065 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Intervalo de confiança (IC): 63,16 – 73,24 %
	Sobrevivência no controle: 100 %



	Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 
	Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve c
	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2007.


	L 3066 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Intervalo de confiança (IC): 37,91 – 56,02 %
	Sobrevivência no controle: 100 %



	Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 
	Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve c
	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2007.


	L 3067 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (U
	Intervalo de confiança (IC): não calculado
	Sobrevivência no controle: 100 %




	Ensaio com Zinco (04/01/2007): 0,25 mg.L-1 (IC: 0,22 – 0,28 
	Este ensaio, realizado de 25 a 29 de janeiro de 2007, teve c
	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2007.


	L 3068 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (U
	Intervalo de confiança (IC): 3,98 – 4,51 %
	Sobrevivência no controle: 100 %




	Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 
	Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve
	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.


	L 3069 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (U
	Intervalo de confiança (IC): 3,90 – 4,56%
	Sobrevivência no controle: 100 %




	Ensaio com Zinco (02/02/2007): 0,33 mg.L-1 (IC: 0,30 – 0,37 
	Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve
	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.


	L 3070 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (U
	Intervalo de confiança (IC): 4,34 – 4,93%
	Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve

	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.


	L 3071 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Local de coleta: Rejeito da unidade de remoção de sulfato (U
	Intervalo de confiança (IC): Não calculado
	Este ensaio, realizado de 06 a 10 de fevereiro de 2007, teve

	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.


	L 3072 MJ
	LAUDO DE TOXICIDADE
	Avaliação solicitada: Ensaio de toxicidade aguda com microcr
	Tipo de ensaio: Agudo                   Tempo de exposição: 
	Resposta do ensaio: Efeitos sobre a sobrevivência
	Identificação da amostra pelo solicitante: Efluente da plata
	Intervalo de confiança (IC): 3,96 – 4,49%
	Este ensaio, realizado de 07 a 11 de fevereiro de 2007, teve

	PREPARO DA AMOSTRA
	Nº de organismos / frasco: .................................
	Duração do ensaio: .........................................



	Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2007.




	L 2087 A LVC.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: crônico de curta duração
	RESULTADOS
	Controle: 89,75% de pluteus
	Preparo da amostra
	RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO



	No de pluteus
	No de pluteus
	Normais
	Mal formados
	Normais
	Mal formados

	Análise Estatística
	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P



	L 2087 AMJA.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: Agudo
	PREPARO DA AMOSTRA

	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P



	L 2087 T LVC.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: crônico de curta duração
	RESULTADOS
	Controle: 87,5% de pluteus
	Preparo da amostra
	RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO



	No de pluteus
	No de pluteus
	Normais
	Mal formados

	Análise Estatística
	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P

	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus


	L 2087 TMJA.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: Agudo
	PREPARO DA AMOSTRA

	Análise Estatística
	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P

	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus
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	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: crônico de curta duração
	RESULTADOS
	Controle: 83,75% de pluteus
	Preparo da amostra
	RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO



	No de pluteus
	No de pluteus
	Normais
	Mal formados
	Normais
	Mal formados

	Análise Estatística
	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P



	L 2091 AMJA.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: Agudo
	PREPARO DA AMOSTRA

	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P



	L 2091 T LVC.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: crônico de curta duração
	RESULTADOS
	Controle: 86,5% de pluteus
	Preparo da amostra
	RESUMO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO



	No de pluteus
	No de pluteus
	Normais
	Mal formados

	Análise Estatística
	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P

	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus


	L 2091 TMJA.pdf
	Tel: (21) 3865-6191
	Empresa solicitante: CENPES/PDEDS/AMA/PETROBRAS
	Telefone: (21) 3865 6191
	Tipo de ensaio: Agudo
	PREPARO DA AMOSTRA

	Análise Estatística
	5 - EQUIPE TÉCNICA
	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus  - CRBio-2 - 12156/02
	Dra. Marcia Vieira Reynier  - CRBio-2  - 07135/02
	Desideria Lima Calleja - CRBio-2 – 38219/02 P

	MSc Leila Aparecida da Silva Kraus





