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RESUMO 

 

 

Com o descobrimento de novos campos de petróleo e o consequente aumento das 

atividades de perfuração offshore, o risco de acidentes com grandes derramamentos 

de óleo torna-se cada vez maior. 

Quando estes acidentes ocorrem, devem ser utilizados sensores remotos para 

detectar e localizar a mancha de óleo, bem como, eventualmente, prever sua futura 

posição para alimentar as informações para as ações de resposta tática. 

Este trabalho pretende identificar as tecnologias disponíveis para o sensoriamento de 

derramamento de óleo através de satélites, aeronaves e embacações, analisando 

suas respectivas capacidades. 

 

Palavras-chave: derramamento de óleo, sensoriamento remoto. 
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ABSTRACT 

 

 

With the discovery of new oil fields and the consequent increasing offshore drilling 

activities, the risk of accidents with severe oil spills becomes increasingly high. 

When these accidents occur, remote sensors should be used to detect and locate the 

spilled oil, and possibly predict its future position to feed information to the tactical 

response actions. 

This work aims to identify the available technologies for the sensing of oil spills through 

satellites, aircraft and ships, analyzing their respective features. 

 

Keywords: oil spill, remote sensing. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
 

 
 Com o aumento da atividade de perfuração offshore, especialmente em 

águas profundas, como no Golfo do México e nas Bacias de Campos e Santos, o risco 

de acidentes com derramamento de óleo torna-se cada vez maior. Embora o rigor 

regulatório tenha aumentado, as probabilidades de falha multiplicaram-se devido à 

intensificação da atividade assim como pelos desafios tecnológicos impostos pelas 

novas fronteiras exploratórias. Os campos brasileiros do Pré-Sal, com reservas 

localizadas entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar, são exemplos de atividades 

com futuros riscos. O derrame de petróleo no Golfo do México é um exemplo claro do 

que acontece quando um acidente de grandes proporções ocorre. 

 Devem ser utilizados sensores remotos para detectar e localizar a 

mancha de óleo, bem como, eventualmente, prever sua futura posição para alimentar 

as informações para as ações de resposta tática. 

 É sabido que aproximadamente 90% do volume de óleo se encontra em 

apenas 10% da área total visível da mancha [Hollinger & Menella 1973]. Esta é uma 

regra de ouro em ações com o objetivo de coletar e mitigar os derramamentos de 

petróleo. A característica heterogênea dos grandes derramamentos impõe a 

necessidade de sensores remotos ou sistemas de sensores capazes de distinguir a 

espessura da mancha, a fim de ser eficiente na recuperação da maior parte do óleo 

antes que ele se disperse no mar. 

 Os sensores remotos podem ser utilizados em diferentes pesquisas de 

uma determinada área. As imagens de satélite, bem como dados de radar, cobrem 

uma área grande e podem ser muito eficientes para a vigilância global, mas nem tanto 

nas ações de emergência já que as imagens são fornecidas apenas periodicamente. 

 O reconhecimento de manchas de óleo na superfície do oceano pode 

ser feito com diferentes tecnologias de sensores. A interface entre o corpo da água e a 

atmosfera é uma estrutura que apresenta diversas propriedades físicas. Qualquer 

camada de material diferente flutuando sobre a superfície da água vai perturbar a 

maioria destas propriedades e, portanto, pode ser visto por diferentes sensores. O 

petróleo é certamente uma dessas possíveis camadas, de modo que, olhando para as 

propriedades modificadas, sua presença pode ser detectada. No entanto, muitos 

outros fenômenos também modificam as propriedades da interface e podem ser 

confundidos com óleo, dando origem a falsos alertas. No entanto, as modificações não 
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são as mesmas para todas as propriedades, permitindo assim uma melhor 

identificação quando se utiliza mais de um sensor. 

 

 
1.1 – Justificativa 
 

 Devido ao grau de rigorosidade destes novos padrões, aumenta cada 

vez mais o número de novas tecnologias desenvolvidas para cuidar da redução destes 

impactos ambientais através do monitoramento do óleo derramado devido a acidentes 

ou falhas. 

 O monitoramento da mancha de óleo no mar tem grande importância, 

pois permite que possam ser tomadas providências para que sejam minimizados os 

impactos ambientais causados pelo derramamento de óleo. Existem algumas 

tecnologias utilizadas para que seja feito esse monitoramento através de satélites, 

aeronaves e/ou embarcações.  

 

 
1.2 – Importância do Estudo 

 

 É sabido que o derramamento de óleo, além de causar estragos 

devastadores ao meio ambiente, ocasiona também impactos financeiros que podem 

ser enormes dependendo das proporções que o acidente venha a tomar.  

 Recentemente tivemos o caso da explosão que destruiu a plataforma 

Deepwater Horizon, no Golfo do México, gerando, além da morte de 11 pessoas, 

enormes impactos ambientais às regiões próximas, grandes prejuízos financeiros, que 

incluem gastos com atividades como contenção e limpeza de óleo, além da 

compensação para alguns afetados pelo derramamento. 

 Sabendo disso, a importância deste estudo está na necessidade de 

uma resposta efetiva a possíveis derramamentos de óleo através da utilização de 

tecnologias para monitorar este óleo no mar e que medidas possam ser tomadas com 

a finalidade de minimizar estes acidentes.  

 

 

1.3 – Objetivo 
 

 Este trabalho pretende identificar as tecnologias disponíveis para o 

sensoriamento de derramamento de óleo através de satélites, aeronaves e 

embarcações, analisando suas respectivas capacidades. 
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1.4 – Metodologia 
 

 No presente trabalho, será utilizada como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e estudo sistematizado com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, artigos, teses, dissertações, monografias e redes eletrônicas. 

 

 

1.5 – Estrutura do Trabalho 
 

 Este trabalho será constituído de cinco capítulos. No capítulo inicial 

teremos, além de uma breve introdução sobre o tema a ser abordado, algumas 

informações como a importância deste estudo, objetivo do trabalho e metodologia 

utilizada.  

 No capítulo 2 apresentaremos uma revisão bibliográfica com os 

principais trabalhos já apresentados a respeito das tecnologias utilizadas para 

detecção de óleo no mar, que foram utilizados como base para que este fosse escrito. 

 Conceitos como etapas da indústria do petróleo com potenciais riscos 

de derramamento de óleo, legislação vigente no país e planos de contingência 

poderão ser encontrados no capítulo 3. 

 O quarto capítulo do trabalho apresentará as principais tecnologias 

utilizadas para o monitoramento do óleo no mar, listadas uma a uma em diferentes 

tópicos. Além disso, será apresentada uma comparação entre as tecnologias 

descritas. 

 No capítulo 5, além das conclusões teremos também as sugestões para 

futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 2 – CONCEITOS 
 
 
 
2.1 – Considerações iniciais 

 

 
 O sensoriamento remoto de derramamentos de óleo tem sido objeto de 

várias revisões por muitos anos que refletem a evolução do campo e suas aplicações, 

como os que vêm abaixo descritos. 

 Mervin F. Fingas e Carl E. Brown realizaram uma revisão dos sensores 

instalados em aeronaves e satélites, avaliando suas utilidades com relação à resposta 

aos derramamentos de óleo, já que o sensoriamento remoto pode ser usado para 

aumentar a eficiência da limpeza/recuperação do óleo derramado. 

 Segundo estes autores, o sensor passivo que utiliza infravermelho ou 

sistema IR/UV é incapaz de distinguir o óleo de algas e/ou detritos no mar. 

Diferentemente, o fluorosensor é ativo e possui esta capacidade, sendo o único sensor 

que discrimina o óleo da água, por exemplo, porém seu grande tamanho, peso e 

custos elevados são as desvantagens deste. O radar oferece a oportunidade de 

realizar buscas em áreas extensas e atuar mesmo em caso de mau tempo, porém é 

caro e requer a dedicação de uma aeronave. 

 Os equipamentos que operam na região visível do espectro, como 

câmeras e scanners, são úteis para o arquivamento de dados, por exemplo, porém 

não são úteis para a discriminação do óleo porque este não apresenta características 

espectrais na região visível. 

 O artigo de William Lehr e Debra Simecek-Beatty, de 2001, revisa 

algumas das bandas comuns no espectro eletromagnético adequado para monitorar 

derramamentos de óleo, analisando os pontos fortes e fracos dos sensores que 

utilizam estas bandas, avaliando suas capacidade para detecção e habilidade para 

diferenciar derrames de petróleo de fenômenos de superfície. 

O documento também fornece uma avaliação realista dos desafios econômicos e 

logísticos enfrentados pela utilização destas tecnologias de sensoriamento remoto, 

citando e discutindo um exemplo de um monitoramento de mancha de óleo em um 

acidente ocorrido ao longo da costa da Califórnia. 

 O trabalho publicado por Jha & Levy, em 2008, examinava as 

características e aplicações de diferentes sensores, crendo que através de uma 

melhor compreensão dos pontos fortes e fracos destes sensores de monitoramento de 
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derramamento de óleo, seria possível melhorar o uso operacional destes sensores 

para resposta a vazamentos de petróleo e planos de contingência. 

 Os fluorosensores foram considerados os melhores sensores para 

detecção de derrames de óleo, visto que eles não apenas detectam e classificam o 

óleo em todas as superfícies, como também possuem a capacidade de operar durante 

dia e/ou noite. 

 No entanto, nenhum único sensor foi capaz de fornecer todas as 

informações necessárias para o planejamento de contingência para vazamento de 

óleo, concluindo que as combinações de sensores seriam a melhor saída para um 

monitoramento detalhado do derramamento de óleo. 

 

 
2.2 – Atividades com potenciais riscos de derramamento de óleo 

 
 Neste capítulo serão descritas as principais atividades utilizadas na 

indústria do petróleo que apresentam potenciais riscos de derramamento de óleo, 

como as etapas de exploração e produção, e a etapa de transporte de petróleo. 

 

 

2.2.1 – Exploração & Produção 
 
 As etapas deste segmento da indústria do petróleo são: exploração, 

desenvolvimento, produção e abandono. A exploração offshore ocorre através de 

plataformas de diversos tipos: fixas, auto-eleváveis, submersíveis, flutuantes, Tension 

Leg, entre outras. Já a produção offshore geralmente é realizada através de unidades 

de FPSO – Floating, Production, Storage and Offloading, que pode ser visualizada na 

figura 1. 
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Figura 1 - Unidade FPSO. Fonte: offshoreenergytoday.com 

 

 A Agência Nacional do Petróleo definiu as quatro etapas como sendo: 

 

- Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, 

objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural (Lei 

9.478/97). 

 

- Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as 

atividades de produção e um campo de petróleo ou gás natural (Lei 9.478/97). 

 

- Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás 

natural de uma jazida e de preparo para a sua movimentação (Lei 9.478/97). 

 

- Abandono: operações destinadas a restaurar o isolamento entre os diferentes 

intervalos permeáveis, podendo ser: permanente, quando não houver interesse de 

retorno ao poço; ou temporário, quando por qualquer razão houver interesse de 

retorno ao poço (Lei 9.478/97). 

 

 Algumas causas de acidentes envolvendo unidades de produção FPSO 

são blowout (fluxo incontrolável de gás, óleo ou outro fluido do reservatório), 
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tombamento (perda de estabilidade, resultando completa virada da unidade), colisão 

(contato acidental entre a unidade e uma outra externa), explosão, incêndio, 

adernamento (inclinação incontrolada da unidade), dano estrutural (falha devido a 

quebra ou fadiga da estrutura da unidade) e problema com poço, por exemplo. 

 

 

2.2.2 – Transporte 
 
 A etapa de transporte de óleo normalmente é realizada através de dutos 

ou navios-petroleiros, sendo este último o mais utilizado para a movimentação 

internacional. 

 

 

2.2.2.1 – Oleodutos 
 

 Os oleodutos, que podem ser visualizados na figura 2, são responsáveis 

pelo transporte do petróleo, desde os campos de produção e/ou terminais 

terrestres/aquaviários às refinarias, onde o óleo é processado e seus derivados, por 

sua vez, transportados para as áreas comerciais. O fluido é movido de um lugar a 

outro através de um sistema de pressão. 

 

  

 

Figura 2 – Oleodutos. Fonte: Transpetro 

 

 São realizados vários tratamentos contra corrosão e inspeções 

freqüentes, através de modernos equipamentos e monitoramento à distância. Para a 
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segurança no transporte, são instaladas válvulas de bloqueio em vários intervalos das 

tubulações para impedir a passagem de produtos, caso ocorra alguma anomalia. 

 Com isso, podem ser transportados grandes volumes de produtos de 

maneira segura diminuindo o tráfego de cargas perigosas por outros meios de 

transporte, como caminhões, trens ou navios, diminuindo assim os riscos de acidentes 

ambientais. 

 As principais causas de acidentes que geraram vazamentos em dutos 

são ação de terceiros, falhas operacionais, falhas mecânicas e causas naturais. 

 Dentre as causas naturais, podemos citar erosão, movimentação de 

solo e deslizamentos de terra. Obras de engenharia nas faixas de duto e atos de 

vandalismo são encaradas como ações de terceiros. Já no que tange às falhas 

operacionais, temos problemas com sobrepressão no bombeio e manobras incorretas 

das válvulas, enquanto nas falhas mecânicas podem ser citados eventos como defeito 

ou mau funcionamento de válvulas, flanges e juntas, além de desgaste ou fadiga do 

duto. 

 
 

2.2.2.2 – Navios-Petroleiros 
 

 Responsáveis pelo transporte de petróleo e derivados, os navios-

petroleiros representam a maior parte da frota mundial, além de possuírem os navios 

de maior porte. 

 Hoje em dia, os petroleiros estão divididos entre navios de casco 

simples e de casco duplo. A diferença está no fato de que nos primeiros a parede do 

tanque é o próprio casco, enquanto nos segundos, cada casco, feitos normalmente de 

paredes de aço, cumpre sua função. 

 Os petroleiros podem ser classificados tanto pelo seu porte quanto pelo 

produto transportado: 

 

Classificação quanto ao porte: 

- HANDYSIZE: 15-50.000 tpb 

- PANAMAX: 60-80.000 tpb 

- AFRAMAX: 80-120.000 tpb 

- SUEZMAX: 120-170.000 tpb 

- VLCC (Very Large Crude Carrier): 200-300.000 tpb 

- ULCC (Ultra Large Crude Carrier): >300.000 tpb 
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tpb = Toneladas de porte bruto. É o peso que o navio necessita transportar para sua 

completa operação, incluindo tripulação e seus pertences. 

Classificação quanto ao tipo de produto transportado: 

- Petróleo bruto; 

- Produtos claros (nafta, gasolina, querosene, diesel); 

- Produtos escuros (óleo combustível). 

 

 O maior navio-petroleiro já construído começou a navegar em 1981, 

batizado de Seawise Giant. Vinte e três anos depois, já conhecido por Jahre Viking, 

passou a funcionar como um navio FSO (Floating Storage and Offloading). Devido às 

suas enormes dimensões, este navio não podia navegar no Canal da Mancha e 

também não atracava nos portos, tendo assim que descarregar o petróleo em navios 

de menores portes. Na figura 3 pode-se ter uma idéia do tamanho deste petroleiro. 

 

 

Figura 3 - Jahre Vicking. Fonte: arnaldotemporal.xpg.com.br 

  

 Seguem algumas informações (valores aproximados) a respeito do 

Jahre Viking: 

- Peso Carregado: 565.000 toneladas; 

- Comprimento: 458.4 metros; 

- Largura: 68.9 metros; 

- Calado: 24.5 metros; 

- Capacidade de Carga: 675.000 m³; 

- Velocidade Máxima: 29 Km/h 

- Tripulação: 40 
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2.3 – Legislação 
 

 Abaixo são mostradas as principais ferramentas legislativas em vigor 

em território nacional: 

 

• MARPOL 73/78 foi uma Convenção Internacional para a prevenção da 

poluição causada por navios que visava introduzir regras específicas para estender a 

prevenção da poluição do mar às cargas perigosas ou equivalentes às dos 

hidrocarbonetos. O governo brasileiro aprovou com restrições os textos desta 

Convenção pelo Decreto Legislativo N° 2508/98 de 04/03/1998. 

 

• A Civil Liability Convention (CLC) ou Convenção sobre a 

Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo foi realizada no 

ano de 1969 em Bruxelas, tendo como principal objetivo estabelecer o limite de 

responsabilidade civil por danos a terceiros causados por derramamentos de óleo no 

mar, excluindo-se os derivados claros. Esta Convenção está ratificada por 79 países 

incluindo o Brasil. 

 

• A Lei Nacional 9966/00 chamada "Lei do óleo e de substâncias nocivas" 

estabelece os princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações 

portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional. 

 

• A Resolução CONAMA 398/08 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. 

 

• A Organização Marítima Internacional estabeleceu, em Londres, no ano 

de 1990, a OPRC 90 – Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation 

(Convenção Internacional sobre Preparo, Responsabilidade e Cooperação em casos 

de Poluição por Óleo), que foi internalizada no Brasil no ano de 1998. A OPRC-90 foi 

criada para ser o instrumento internacional capaz de promover a precaução e 

prevenção necessárias para evitar a poluição por óleo nos oceanos e mares.  



11 

 

 

 A Convenção tem como principais objetivos a cooperação internacional 

e ajuda mútua em caso de acidentes envolvendo óleo, a notificação de incidentes com 

poluição por óleo que ocorrerem em navios, plataformas, aeronaves, portos e 

terminais marítimos ao país costeiro mais próximo ou à autoridade competente, 

conforme o caso, assim como comunicar aos países vizinhos em caso de risco, a 

exigência de planos de emergência para controle da poluição por óleo. 

 

 

2.4 – Derramamento de óleo   
 
 Com a expansão do comércio internacional de petróleo, o número de 

plataformas, navios-petroleiros e dutos construídos para atender a demanda tem 

crescido consideravelmente com o passar dos anos, além das novas fronteiras 

exploratórias que impõe grandes desafios tecnológicos, aumentando assim as 

chances de acontecerem um acidente com maior impacto ambiental. A Tabela 1 

abaixo apresenta o histórico com os maiores acidentes envolvendo derramamento de 

óleo no mar.  
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Tabela 1 - Histórico de acidentes envolvendo derramamento de óleo no mar 

 

Fonte: Wikipedia. 

 

 

 Segundo a ITOPF - The International Tanker Owners Pollution 

Federation Limited, que possui um banco de dados referente a derramamentos 

acidentais de navios petroleiros contendo informações como quantidade de derrames, 

volume de óleo derramado e causa do vazamento ocorridos entre os anos de 1970 e 

2009, podemos ver o número de acidentes com petroleiros e a quantidade de óleo 

derramado desde a década de 70 na tabela 2.  
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Tabela 2 - Número de Acidentes envolvendo Petroleiros 

Década 
N° de Acidentes 

Quantidade 
(ton) 7-700 

ton 
>700 ton 

70's 540 253 3.140.000 
80's 359 93 1.177.000 
90's 282 79 1.136.000 

2000's 140 33 207.100 

Fonte: ITOPF 

 

 

 De acordo com a Tabela 2, acidentes envolvendo navios-petroleiros já 

derramaram mais de 5,5 milhões de toneladas de óleo desde 1970.  

 Vale frisar que, em determinados anos, alguns poucos acidentes foram 

responsáveis por grandes derramamentos de óleo. Na Figura 4, temos o navio-

petroleiro Atlantic Empress, responsável pelo maior derramamento envolvendo 

petroleiros desde o ano de 1970. O acidente ocorrido no ano de 1979 numa região 

próxima à ilha caribenha de Tobago vitimou 29 tripulantes e derramou 

aproximadamente 287 mil toneladas de óleo. 

 

 

 

Figura 4 - Acidente com o Navio-Petroleiro Atlantic Empress. Fonte: Blog Mercante 

 

 

 Mesmo com o crescimento constante do comércio do petróleo por via 

marítima, percebe-se ao analisar as tabelas mostradas que o número de incidentes 

vem reduzindo com o passar dos anos e as principais causas destes acidentes são as 

operações de carga/descarga e abastecimento. 
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 Durante a Guerra do Golfo, no Kuwait, em janeiro de 1991, ocorreu o 

pior vazamento de petróleo da história, chegando a valores próximos a 1 milhão e 360 

mil toneladas de óleo derramados. Engana-se quem pensa que este vazamento 

ocorreu acidentalmente. Neste caso, ao se retirarem do Kuwait, as forças iraquianas 

abriram as válvulas de poços de petróleo e oleodutos, causando enormes danos à 

vida selvagem no Golfo Pérsico. 

 

 

2.5 – Preparação e Ação de Resposta 
 
 As situações de emergência devem estar previstas e devem ser 

enfrentadas com rapidez e eficácia visando a máxima redução de seus efeitos e 

retorno à normalidade da unidade de trabalho. 

 Para isso, existem os chamados Planos de Contingência, que definem, 

entre outras coisas, os procedimentos e recursos disponíveis para responder, no caso, 

a eventos de poluição marítima através de derrame de óleo, em diversos níveis 

operacionais ou de ações requeridas, sendo elas locais, regionais ou nacionais. 

 No Brasil, o ano 2000 foi o divisor de águas no que tange a implantação 

dos planos de contingência, devido a dois vazamentos de óleo que acarretaram 

grandes impactos socioeconômicos e ecológicos ao nosso país. A Baía da 

Guanabara, no Rio de Janeiro, e o Rio Iguaçu, no Paraná, foram as áreas que 

sofreram com esses acidentes, nos meses de janeiro e julho, respectivamente. 

 Antes do ano 2000, não havia um padrão de referência nacional que 

pudesse ser seguido, e após os acidentes citados anteriormente, a Lei Federal 

9966/00 foi aprovada, tendo criado o primeiro instrumento legal para exigência dos 

planos de contingência no país. Esta lei foi baseada na OPRC-90 e a partir dela, foram 

organizados grupos de trabalho que foram responsáveis pela Resolução CONAMA 

293/2001 que dispõe sobre os Planos de Emergência Individual (PEI). Mais tarde, esta 

Resolução foi substituída pela CONAMA 398/2008, que acrescentou a obrigatoriedade 

do PEI para sondas e terminais terrestres, marinas, clubes náuticos e instalações 

similares. 

 O Plano de Contingência pode ser elaborado após a realização do 

Estudo de Análise de Riscos (EAR) das instalações, no qual podem ser estimados: 

- deslocamento provável da mancha de óleo; 

- descargas de pior caso; 

- dimensionamento da capacidade de resposta e; 

- possíveis áreas sensíveis atingidas. 
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 No EAR são consideradas diversas hipóteses acidentais, selecionadas 

entre os cenários ambientais identificados, como por exemplo: 

- vazamentos; 

- incêndio; 

- explosão; 

- desastres naturais; 

- ação de terceiros (vandalismo, terrorismo); 

- acidente com meios de transporte; 

- trabalho em altura. 

 

 

2.5.1 – Níveis de resposta e categorias de vazamentos 
 
 No Brasil, a classificação das categorias de volumes de vazamentos, de 

acordo com a Resolução CONAMA 398/2008 encontra-se na Tabela 3, a seguir: 

 

 

Tabela 3 - Classificação dos derramamentos de óleo no Brasil 

Classificação do vazamento Volume derramado 

Pequeno < 8 m³ 

Médio 8 m³ -  200 m³ 

Grande > 200 m³ 

Fonte: Resolução CONAMA 398/08 

 

 

 Vale ressaltar que essa classificação varia de acordo com o país ou 

região em destaque, já que o local onde se encontra a fonte de poluição e as áreas 

sensíveis localizadas ao seu redor devem ser levados em consideração. Na 

elaboração dos planos de contingência deve ser levado em conta este aspecto para 

que sejam determinados os níveis de complexidade de resposta, por exemplo. 

 As situações de emergência podem ser classificadas de acordo com a 

estrutura de resposta (ITOPF, 1985; IPIECA, 1991 e 1996; e IMO, 1995) a fim de 

facilitar a operacionalização dos Planos de Contingência, nos diferentes cenários 

acidentais, descritos a seguir: 
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- Nível 1: Nível de Resposta Local 

 Neste nível, encontram-se os vazamentos de pequenos volumes, onde 

os recursos próprios da instituição/companhia são capazes de atender as 

necessidades que venham a surgir através da situação de emergência. 

 

- Nível 2: Nível de Resposta Regional 

 Neste nível, entram as situações onde os recursos locais não são 

suficientes para combater a emergência. Normalmente são vazamentos de proporção 

intermediária, onde são necessários recursos externos de diferentes empresas e 

instituições da mesma região, e agências governamentais. 

 

- Nível 3: Nível de Resposta Nacional ou Internacional 

 Este é considerado o último nível, onde aparecem os vazamentos de 

grandes proporções e em que os recursos regionais não são suficientes para 

combater a emergência. Nele encontram-se as piores situações, onde são esperadas 

grandes demandas de recursos humanos e materiais. 

 

 Devem ser estabelecidas, para cada cenário acidental identificado na 

análise de risco, estratégias de resposta, considerando, pelo menos, a logística de 

resgate, o atendimento às vítimas, os recursos disponíveis, os mapas de sensibilidade 

e o tempo de resposta para que a emergência seja atendida. 

 Com o objetivo de preservar a integridade e as condições de uso, além 

de facilitar o deslocamento em situações de emergência, os materiais e equipamentos 

devem ser armazenados, identificados, organizados e mantidos em estado de 

prontidão, cujo manuseio deve ser realizado por pessoal devidamente treinado pelas 

instituições/companhias. Esse pessoal deve ser organizado, seja em regime de turno, 

por sobreaviso e/ou procedimentos de convocação. 

 Quando confirmada a emergência, o alarme deve ser acionado, as 

pessoas devem se encaminhar para os pontos de encontro onde normalmente 

receberão instruções de monitores e o fluxo de comunicação deve ser estabelecido 

para que as medidas de reconhecimento e resposta sejam acionadas. 

 O fluxo de comunicação tem como objetivo garantir a agilidade no fluxo 

de informações referente à ocorrência de eventos acidentais de vazamento, incêndio, 

explosão e outros. 

 Desde o inicio da emergência, deve ser mantido um registro cronológico 

de todos os dados e acontecimentos relacionados à emergência, com a finalidade de 
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preparar o relatório final, permitir a avaliação do plano e subsidiar o atendimento às 

demandas legais e de seguro. 

 

 

2.5.2 – Monitoramento de derramamento de óleo 
 
 A localização da mancha de óleo é importante para que possam ser 

tomadas medidas em tempo hábil, porém essa tarefa pode ser dificultada devido às 

condições de tempo (ventos) e mar (correntes), por exemplo. 

 A partir do momento que essas informações referentes a vento e 

corrente estejam disponíveis, esse trabalho pode se tornar menos complicado, pois 

com esses dados, é possível fazer uma previsão da velocidade e da direção pela qual 

o óleo estaria se movimentando, como está ilustrado na Figura 2 abaixo. 

 

 Mesmo de posse de tais informações, a localização do óleo 

propriamente dito pode ser dificultada no que tange a distinção entre o mesmo e 

outros fenômenos, como nódoas de algas, descargas de esgoto e lavagem de tanques 

de navios, por exemplo. 

 Além do fato de o óleo derramado espalhar-se rapidamente, o mesmo 

quando em contato com a água do mar atinge o equilíbrio com uma aparência marrom 

escura ou preta. 

 Já que a medição da espessura e extensão do óleo derramado no mar 

são difíceis de serem calculados devidos a diversos fatores, como alguns que já foram 

citados anteriormente, existe uma tabela que é usada para que seja estimado o 

volume aproximado de óleo contido em um filme, em m³/km², através da coloração do 

mesmo, que geralmente indica sua espessura. 

vento 

corrente 
óleo 

Figura 5 - Previsão da localização do óleo derramado. Fonte: Elaboração própria. 
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 A Tabela 4 foi retirada da publicação IMO - International Maritime 

Organization. Manual On Oil Pollution - Seção IV - Combating Oil Spills. Londres, IMO, 

1988, Draft - revisão de junho de 2002. 

 Sabe-se que somente análises laboratoriais podem apontar a 

quantidade correta de água que se encontra em um mousse1, porém, são aceitos, 

para efeitos de cálculos, números entre 50 e 80%. Vale ressaltar que grande parte 

destes apresentam aproximadamente espessura de 1 mm. 

 

 

Tabela 4 - Volume aproximado de óleo de acordo com sua aparência 

Aparência do óleo Espessura (mm) Volume Aproximado 
(m³/km²) 

Filme de brilho prateado >0,0001 0,1 

Filme com início de Arco Iris 
(iridiscência) >0,0003 0,3 

Marrom a negro >0,1 100 

Marrom alaranjado - Mousse >1 1000 

Fonte: IMO, 2002. 

 

 

 Um método utilizado para estimar a área real coberta pelo óleo em 

relação à área total afetada é a realização de um sobrevôo a velocidade constante, 

calculando-se o tempo gasto para passar por toda a área ocupada pelo óleo. 

 Pode-se estimar a quantidade de óleo a partir de dados do sobrevoo 

como: 

- velocidade constante de vôo; 

- aparência (coloração) da mancha de óleo; 

- tempo gasto para sobrevoar a “largura e comprimento” da mancha; 

- % de mousse e de filme. 

  

                                                           
1
 “Produto” formado após a emulsão de água em óleo 
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 Efetuando-se a multiplicação do tempo de voo gasto para sobrevoar a 

extensão e o comprimento da área contaminada, pela velocidade (constante) da 

aeronave, estimamos a área total contaminada. 

 Considerando a aparência da mancha de óleo como sendo marrom 

alaranjado, por exemplo, retiramos da tabela 4 informações como espessura e volume 

aproximado. Com esses dados, temos uma estimativa do volume total ocupado pela 

mancha. Como o volume de mousse pode ser calculado como 10% (percentagem 

coberta) do volume total e, destes 10%, entre 50 e 80% seriam água, temos finalmente 

o volume de óleo. Já para o filme, correspondente aos 90% restantes, seria feito um 

cálculo semelhante ao descrito anteriormente, e encontrado um volume de óleo muito 

menor do que aquele que se encontra no mousse, concluindo-se que mesmo que o 

filme cubra uma área grande, sua contribuição para o volume de óleo presente é muito 

pequena. No parágrafo seguinte teremos um exemplo numérico, para facilitar o 

entendimento do cálculo. 

 Consideraremos como dados: 

- velocidade constante de sobrevôo: 100 nós; 

- aparência da mancha: filme de brilho prateado; 

- tempo gasto para sobrevoar a “largura” da mancha: 40 segundos; 

- tempo gasto para sobrevoar o “comprimento” da mancha: 70 segundos; 

- % estimada de mousse: 30%; 

- % estimada de filme: 70%. 

 

• Cálculo da área contaminada: 

 

S = v*t 

S1 = 100 [nós2] * 40 [s] = 4000/3600 = 1,1 milhas náuticas3 

S2 = 100 [nós] * 70 [s] = 7000/3600 = 1,9 milhas náuticas 

St = S1 * S2   .:.   St = 2,1 milhas náuticas quadradas 

 

Convertendo a área contaminada de milhas náuticas quadradas para km², temos: 

St = 2,1 * 1,852² = 7,2 km² 

 

• Estimativa do volume de óleo no mousse: 

 

V = 7,2 [km²] * 1000 [m³/km²] (tabela 4) * 0,3 = 2160 m³ 
                                                           
2
  1 nó = 1 milha náutica/hora 

3
  1 milha náutica = 1,852km 
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Porém, como citado, 50-80% desse mousse seria água, logo: 

 

V = 2160 * (0,2) = 432 m³ 

V = 2160 * (0,5) = 1080 m³ 

 

O volume de óleo estaria entre 432 e 1080m³. 

 

• Estimativa do volume de óleo no filme: 

 

V = 7,2 [km²] * 0,1 [m³/km²] (tabela 4) * 0,7 = 0,504 m³ 

 

 

Como foi concluído anteriormente, percebemos que mesmo que o filme cubra uma 

área grande, sua contribuição para o volume de óleo presente é muito pequena. 
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CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIAS PARA MONITORAMENTO DE 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO 

 

 

3.1 – Introdução 
 

 Sensoriamento remoto de derramamento de óleo é uma atividade 

fundamental na preservação do meio ambiente. Sensores remotos podem ser 

passivos, onde a fonte do sinal detectado é localizada sobre a superfície do oceano, 

ou ativos, onde um sinal é enviado do sensor para a superfície do oceano e a resposta 

da superfície é registrada. Na primeira classe podemos encontrar diferentes câmeras 

óticas, sensíveis a diferentes faixas espectrais: ultravioleta (UV), luz visível (VIS), 

infravermelho (IR Proximal ou IR Termal (TIR) e microondas. Na segunda classe 

encontramos diferentes tipos de RADAR e sistemas LIDAR, bem como seus análogos. 

Na tabela 5, temos as principais bandas de sensoriamento remoto e seus respectivos 

comprimentos de onda. 

 

 

Tabela 5 - Comprimento de onda das bandas de sensoriamento remoto 

Banda Comprimento de Onda 

UV 0.3–0.4 µm 

Visível 0.4–0.7 µm 

IV 0.7–3 µm 

IV Termal 3–14 µm 

Radar 1–30 cm 

Microondas 0.2–0.8 cm 

Fonte: Klemas, 2010. 

 

 

 O sensoriamento remoto pode ser realizado a partir de diferentes 

estações. Muitos satélites meteorológicos são equipados com uma gama de diferentes 

sensores, proporcionando uma vigilância global com imagens periódicas da superfície 

do mar. Eles são ferramentas fundamentais para monitoramento de derramamento de 
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óleo automático [Karantzalos & Argialas, 2008] ou em combinação com as 

observações de campo [Genovez et al, 2009], mesmo que apenas imagens periódicas 

sejam fornecidas pelo sistema. 

 Equipamentos a bordo de aeronaves também permitem eficiente 

vigilância da superfície do oceano, geralmente acionados por um alarme vindo tanto 

de um sistema de fiscalização automático quanto por um alarme manual. 

Equipamentos a bordo de embarcações também são de importância fundamental 

porque as mesmas fazem parte dos recursos necessários para a resposta a acidentes. 

Mesmo que sensores tecnológicos tenham evoluído bastante durante a última década, 

nenhum sensor é capaz de fornecer toda informação necessária para o planejamento 

de contingência de derramamento de óleo [Fingas & Brown, 1997], [Jha & Levy 2008]. 

 

 

3.2 – Sensores Infravermelhos e Visíveis 
 

 Câmeras visíveis são amplamente utilizadas no monitoramento por 

satélite, apesar da existência de muitos semelhantes. A identificação do óleo pode ser 

realizada apenas à luz do dia, sendo fortemente dependente das condições de 

iluminação. A figura 6 mostra uma imagem do acidente da Exxon Valdez, capturada 

por um sensor na faixa visível, mostrando a dificuldade para distinguir o óleo do mar 

durante a noite. 

 

 
Figura 6 - Imagem do acidente da Exxon Valdez capturada por um Sensor Visível. Fonte: NOAA, 

2007 (National Oceanic and Atmospheric Administration). 
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 No entanto, eles são sensores de baixo custo e podem ser auxiliados 

por critérios recomendados para adivinhação da espessura de óleo como mostrado na 

tabela 4. 

 Instalados em aeronaves ou em satélites, eles podem ser usados para o 

monitoramento da evolução de um derramamento conhecido. Além do mais, as 

manchas podem ser também detectadas pela textura da imagem da superfície, devido 

ao amortecimento de ondas superficiais (figura 7) de baixo comprimento, de modo que 

não apenas os efeitos de interferência são responsáveis pela detecção. No entanto, 

esta última característica é inútil para a estimativa da espessura, já que o 

amortecimento de ondas praticamente independe da espessura. 

 

 

 

Figura 7 - Espalhamento do sinal em uma superfície livre da influência de camadas de óleo e em 
uma superfície amortecida pela presença de óleo. FONTE: Adaptada de Projeto GlobeSAR (1997). 

 

 A combinação dos espectrômetros visíveis e infravermelhos é muito 

mais eficiente em monitoramento de derramamento de óleo. Eles combinam 

sensoriamento em um espectro completo, desde o visível até o infravermelho termal 

(0.4 µm a 14.4 µm), assim como apresentado na tabela 6, que mostra as faixas 

espectrais do espectroradiômetro4 MODIS (Moderate-Resolution Imaging 

Spectroradiometer), instalado nos satélites Terra e Acqua [NASA 2010]. 

 O espectroradiômetro MODIS, que pode ser visualizado na figura 8, 

capta dados em 36 faixas espectrais, mapeia todo o planeta em um a dois dias e além 

                                                           
4
 Instrumento utilizado para medir a potência óptica radiante emitida. 
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de possuir um canal para detecção de nuvens do tipo cirrus, mapeia áreas cobertas 

por neves e gelo. 

 

 

Figura 8 - MODIS a bordo do Acqua. Fonte: NASA 

  

 Este instrumento avalia temperatura da superfície, cor do oceano 

(sedimento, fitoplâncton), mapas da vegetação global, características da nuvem, 

concentração de aerossóis, etc.  

 

Tabela 6 - Faixas espectrais do MODIS 

Uso Primário Banda Bandwidth1 
Radiação 
Espectral2 

SNR3 

Necessário 

Land/Cloud/Aerosols 

Boundaries 

1 620 - 670 21.8 128 

2 841 - 876 24.7 201 

Land/Cloud/Aerosols 

Properties 

3 459 - 479 35.3 243 

4 545 - 565 29.0 228 

5 1230 - 1250 5.4 74 

6 1628 - 1652 7.3 275 

7 2105 - 2155 1.0 110 

Ocean Color/ 

Phytoplankton/ 

Biogeochemistry 

8 405 - 420 44.9 880 

9 438 - 448 41.9 838 

10 483 - 493 32.1 802 
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Ocean Color/ 

Phytoplankton/ 

Biogeochemistry 

11 526 - 536 27.9 754 

12 546 - 556 21.0 750 

13 662 - 672 9.5 910 

14 673 - 683 8.7 1087 

15 743 - 753 10.2 586 

16 862 - 877 6.2 516 

Atmospheric Water 
Vapor 

17 890 - 920 10.0 167 

18 931 - 941 3.6 57 

19 915 - 965 15.0 250 

 

Uso Primário Banda Bandwidth¹ Radiação 
Espectral² 

NE[delta]T(K)4 

Necessário 

Surface/Cloud 

Temperature 

20 3.660 - 3.840 0.45(300K) 0.05 

21 3.929 - 3.989 2.38(335K) 2.00 

22 3.929 - 3.989 0.67(300K) 0.07 

23 4.020 - 4.080 0.79(300K) 0.07 

Atmospheric 

Temperature 

24 4.433 - 4.498 0.17(250K) 0.25 

25 4.482 - 4.549 0.59(275K) 0.25 

Cirrus Clouds 

Water Vapour 

26 1.360 - 1.390 6.00 150(SNR) 

27 6.535 - 6.895 1.16(240K) 0.25 

28 7.175 - 7.475 2.18(250K) 0.25 

Cloud Properties 29 8.400 - 8.700 9.58(300K) 0.05 

Ozone 30 9.580 - 9.880 3.69(250K) 0.25 

Surface/Cloud 

Temperature 

31 10.780 - 
11.280 9.55(300K) 0.05 

32 11.770 - 
12.270 8.94(300K) 0.05 

Cloud Top 

Altitude 

 

33 13.185 - 
13.485 4.52(260K) 0.25 

34 13.485 - 
13.785 3.76(250K) 0.25 
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Cloud Top 

Altitude 

35 13.785 - 
14.085 3.11(240K) 0.25 

36 14.085 - 
14.385 2.08(220K) 0.35 

 

1 Bandas: 1 a 19 [nm]; 20 a 36 [µm] 
2 Valores de Radiação Espectral [W/m2 -µm-sr] 
3 SNR = Signal-to-noise ratio 
4 NE(delta)T = Noise-equivalent temperature difference. 

Fonte: NASA. 

 

 A Figura 9 mostra uma boa imagem do recente derramamento no Golfo 

do México (2010), obtido através do satélite Terra da NASA. A visibilidade da mancha 

foi melhorada pela reflexão da luz do sol, possivelmente reforçada por um efeito 

espelhado devido ao amortecimento de ondas. A aparência da mancha pode ser 

explicada pela combinação dos efeitos de corrente marítima e ventos.  

 

 

 

Figura 9 - Imagem do derramamento no Golfo do México. Fonte: NASA. 

 

 

 



27 

 

 

3.3 – Sensores Ultravioletas 
 

 Câmeras UV passivas detectam a radiação ultravioleta (0.32 – 0.38 

micrômetros) refletidas pela superfície do mar. O óleo tem o reflexo mais forte que a 

água nessa região espectral, também reforçado pelo amortecimento de ondas na 

superfície. Eles funcionam apenas durante o dia, e películas muito finas podem ser 

detectadas, mas algas e fenômenos como Sunglint5 (Figura 10) e Wind Sheen podem 

gerar falsos alertas. Os efeitos de interferência ótica dependem do comprimento de 

onda, de modo que a combinação de imagens UV e Infravermelho podem fornecer 

informação sobre a espessura relativa do derramamento de óleo.  

 

 

 

Figura 10 - Fenômeno sunglint próximo ao furacão Katrina. Fonte: NASA. 

 

 

3.4 – Sensor Multiespectral (Ultravioleta-Visível-Infravermelho Proximal) 
 

 O uso de bandas de absorção ótica de óleo cru como sondas para 

estimativa da espessura da mancha de óleo vem sendo proposto há alguns anos. Na 

                                                           
5
 Fenômeno que ocorre quando o sol reflete na superfície do oceano no mesmo ângulo em que um 

sensor do satélite está visualizando a superfície. 
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verdade, as faixas próximas ao infravermelho e visível são absorvidas e refletidas 

diferentemente pelo óleo na água, de modo que uma estimativa da espessura da 

mancha de óleo pode ser realizada através da taxa de intensidade espectral em 

bandas óticas apropriadas [Byfield & Boxall, 1999]. 

 Um desenvolvimento promissor e mais recente é o de um sistema de 

imagens multiespectral, que combina imagens realizadas através de quatro filtros de 

canais espectrais nesta faixa (Ultravioleta-Visível-Infravermelho Proximal). O sistema 

utiliza luz natural e os canais foram escolhidos para cobrir regiões espectrais que são 

mais sensíveis à presença do óleo, tal como a espessura do óleo. O princípio básico é 

que a camada de óleo filtra a luz refletida da superfície da água, proporcionando assim 

um sinal sensível à espessura da camada. Como as cores diferentes são atenuadas 

de forma diferente, um algoritmo calcula a espessura da camada de óleo, com boa 

precisão (70%). É claro que acima de uma camada limite toda luz é filtrada e a saída 

fica saturada. Um algoritmo processa os dados coletados e os mapas da espessura da 

mancha de óleo em uma base GIS6 (Geographic Information Systems). Para coletar as 

informações, a câmera é instalada em aeronaves que sobrevoam a mancha de óleo. 

 
 
3.5 – Fluorosensores. 
 

 Algumas moléculas na composição do óleo têm a propriedade de 

absorver luz na parte ultravioleta do espectro de luz e a reemitem na faixa UV-Visível. 

Fluorosensores utilizam um laser com o intuito de excitar a fluorescência em 

moléculas do óleo flutuante, e detectar a radiação causada pela mesma. Como o 

instrumento é dependente dos efeitos de excitação do seu laser, a aeronave que o 

transporta deve voar bem próximo da superfície do mar (altitude máxima de 150-180 

m). O resultado é uma linha fina de dados correspondente a faixa do laser ao longo da 

linha de voo do avião. Por varredura lateral da linha de medição, uma imagem do 

caminho com até 100m de largura pode ser obtida, mas o custo extremamente 

elevado desse novo instrumento restringe sua utilização operacional.  

 Embora fluorometria7 laser seja bastante eficaz na detecção de óleo no 

mar, a necessidade de um extenso plano de voo para mapear um derrame, bem como 

os possíveis perigos óbvios de voar a altitudes baixas sob condições de vento 

adversas limitam seu uso operacional. Eficiente na detecção e identificação de 

pequenas quantidades de óleo sobre a água, essa técnica é incapaz de avaliar a 
                                                           
6
  Sistema que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele 

ocorrem. 
7
  Tipo de espectroscopia eletromagnética que analisa a fluorescência de uma amostra. 
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espessura do óleo porque é sensível apenas às moléculas de óleo e nenhuma 

propriedade (exceto a intensidade do sinal) depende da espessura do mesmo. 

 

 

3.6 – Sensores Acústicos. 
 

 O ultrassom é o instrumento de medição através da natureza das 

camadas líquidas. Ondas sonoras se propagam com velocidade conhecida em cada 

meio líquido, e são refletidas nas interfaces. Portanto, quando um pulso de ultrassom é 

gerado e interage com a superfície de uma camada de óleo, este se propaga através 

desta, até que é refletido na interface óleo-água.  

 A detecção do pulso refletido e medição do tempo de voo sobre a 

mancha fornece uma boa medida da espessura do óleo. A interface ar-óleo, no 

entanto, não apresenta bom relacionamento com as ondas sonoras: a 

incompatibilidade das constantes de propagação é muito importante. Esta é a razão 

pela qual as medidas de ultrassom em sólidos requerem um líquido ou um gel 

apropriado entre o transdutor e o elemento medido. Embora as ondas sonoras na 

verdade se propaguem no ar, a energia é totalmente refletida na interface ar-óleo e 

nenhuma energia penetra na camada a ser medida. Assim, um arranjo diferente é 

necessário para produzir ondas sonoras na camada de óleo. 

 A técnica desenvolvida para superar este problema era gerar um pulso 

de onda sonora que fizesse “brilhar” a superfície do óleo com um pulso pequeno de 

laser. O laser é completamente absorvido na superfície gerando um pulso de onda 

acústica através de uma rápida expansão térmica8 [Brown & Fingas, 2003].  

 Este sistema chamado Laser-Ultrasonic Remote Sensing of Oil 

Thickness (LURSOT), emprega um laser para gerar ondas acústicas e um 

interferômetro para detectar o sinal refletido. O sistema foi instalado em aeronaves e 

testado com sucesso para medição de espessura da mancha de óleo. Como qualquer 

técnica acústica, a resolução é limitada pela frequência da onda gerada, duração do 

pulso e dispersão do sinal. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Expansão produzida na matéria devido à absorção de energia térmica. 
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3.7 – Infravermelho Termal 
 

 O imageamento por infravermelho termal, ou infravermelho de 

comprimento de ondas longas (LWIR), tem sido utilizado para detectar derramamento 

de óleo [Goodman, 1989]. Esta tecnologia se baseia no princípio de que as 

emissividades de óleo e água são diferentes. Os comportamentos da temperatura da 

superfície do óleo e da água também diferem entre si. O contraste positivo ocorre 

quando o óleo é mais quente que a água e o negativo quando o mesmo aparece mais 

frio. Assim, o imageamento infravermelho termal pode detectar estas diferenças e 

fornecer informações sobre a mancha de óleo. Outro fato que chama a atenção é que 

os picos de emissão térmica no LWIR representam uma região espectral menos 

afetada pelo espalhamento de luz devido à neblina. Além do mais, devido ao fato de 

este detectar a radiação emitida pelos corpos, o imageamento infravermelho termal 

independe da luz do dia, sendo vantajoso em relação ao imageamento proximal e 

visível, que utiliza a luz do sol como fonte ótica. 

 Diferentes sensores de câmeras de vídeo têm sido desenvolvidos 

atingindo uma região espectral de 10-14 micrômetros ou em comprimentos de onda 

menores, como por exemplo, 3-7 micrômetros, onde o ruído termal é menor e a 

sensibilidade pode ser aumentada. 

 Imageamento por infravermelho termal pode ser obtido através de 

câmeras instaladas em aeronaves, embarcações ou em satélites. Dependendo de 

onde for instalado, diferentes ângulos de observação podem ser utilizados.  

Câmeras instaladas em aeronaves e satélites usam ângulos de observação próximos 

ao nadir, enquanto em embarcações utilizam perto dos grazing angles. Devido ao fato 

de satélites como Acqua e Terra da NASA terem imageadores multiespectrais, 

incluindo detectores da faixa infravermelha, dados de imagens infravermelhas termais 

do MODIS podem ser utilizadas para estimativa da espessura da mancha de óleo [Li 

et al, 2009]. 

 Diferentes fenômenos estão envolvidos na detecção de óleo através do 

imageamento de infravermelho termal. Um bom entendimento e modelagem requerem 

que sejam separadas diferentes condições a que o filme de óleo é submetido.  

 Primeiramente, a temperatura do óleo pode ser diferente da 

temperatura da água. A emissividade do óleo é menor do que a da água, significando 

que este pode parecer “mais frio” se a temperatura for a mesma. Outro fenômeno que 

ocorre é que finas camadas de óleo deixam a radiação térmica da água, localizada 

abaixo do óleo, ser transmitida através do mesmo. No entanto, efeitos de interferência 

podem ocorrer devido à reflexão na interface entre as camadas, dando origem a um 
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comportamento oscilante da intensidade emitida através do filme [Shih & Ballard 

Andrews, 2008]. 

 Considerando que a água e o óleo estejam a uma mesma temperatura, 

o contraste água-óleo pode ser modelado em diferentes condições de mar e a 

emissividade calculada para diferentes ângulos de observação [Pinel et al, 2010]. 

Equipamentos instalados em embarcações apresentam ângulos de observação 

próximos a 90º, enquanto em aeronaves e satélites, os ângulos se aproximam de 0º. 

Como pode ser visto no gráfico 1, diferentes contrastes são observados para 

diferentes espessuras do filme de óleo em função dos ângulos de observação. 

Podemos constatar que a melhor correlação é obtida para ângulos próximos a 0º e 

ocorre uma inversão conforme aumentamos o ângulo de observação, já que a 

emissividade perde relação com a espessura da mancha de óleo. Apesar disso, 

camadas muito finas dificilmente podem ser vistas pelo imageamento infravermelho 

porque a emissão térmica da água atravessa o óleo e a energia emitida por este é 

muito pequena. 

 Percebe-se no gráfico 1 que, para uma faixa espectral da câmera com 

comprimento de onda menor, a emissão térmica não perde correlação em ângulos 

próximos a 90º, também se constatando uma melhor correlação entre o contraste da 

emissividade e a espessura para estes ângulos. 

 

 

 

Gráfico 1 – (a) emissividade não-polarizada de mares limpos e contaminados; (b) contraste entre a 
emissividade em mares limpos e contaminados versus o ângulo de emissão θ para λ = 10 µM, 
velocidade do vento de 8 m/s, paralelamente ao plano de observação. Fonte: Pinel et al, 2010. 
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3.8 – Sensores de Microondas 
 

 É sabido que o mar emite radiação na faixa espectral de microondas, 

correspondente a sua temperatura e que, além disso, uma mancha de óleo flutuando 

equivale a um filme dielétrico entre o ar e a água. 

 Em paralelo ao item anterior, o efeito de interferência ocorre através das 

microondas emitidas pela água e que são refletidas na interface do filme, originando 

um comportamento oscilante claro-escuro da intensidade das microondas emitidas 

com a espessura do filme. Com o aumento da espessura, o brilho aparente das 

microondas na superfície aumenta, e em seguida passa para um regime de 

alternância entre máximos e mínimos, que aparecem no intervalo de um quarto de 

comprimento de onda que está sendo observado. Assim, utilizando dois ou mais 

detectores passivos em diferentes frequências de microondas, esta ambiguidade pode 

ser solucionada e a espessura medida em uma longa faixa. Radiômetros de 

microondas devem operar em ângulos próximos de 0º, então o instrumento deve ser 

instalado em satélites ou aeronaves que sobrevoem a zona a ser monitorada. Além 

disso, a resolução depende do comprimento da onda utilizada. 

 Hollinger & Menella, em 1973 demonstraram que linhas de contorno da 

espessura com intervalo de 0.3 mm podem ser traçadas utilizando radiômetros de 

microondas instalados em aeronaves com intensidade de 19.4 GHz e 31.0 GHz. 

Depois disso, experimentos de laboratórios foram realizados utilizando o mesmo 

princípio, com radiômetros variando a frequência das microondas entre 24 e 40 GHz, 

melhorando a resolução para um 0.1 mm [McMahon et al., 1995]. Uma revisão sobre 

as aplicações da radiometria em microondas, incluindo instrumentos instalados tanto 

em aeronaves quanto em satélites para detecção de óleo no mar foi recentemente 

apresentada por [Peichl et al, 2007]. 

 

 

3.9 – Radar 
 

 O RADAR, do inglês Radio Detection and Ranging, é uma tecnologia de 

detecção ativa baseada na emissão de um pulso de onda de rádio que detecta o pulso 

de energia refletido pelo objeto em função do tempo, que corresponde àquele gasto no 

percurso ida-volta. Diferentes frequências de rádio podem ser utilizadas e as principais 

são mostradas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Bandas de frequência do Radar 

Banda 
Faixa de Frequência 

(GHz) 
Comprimento de 

onda (cm) 

L 1 – 2 30 – 15 

S 2 – 4 15 – 7.5 

C 4 – 8 7.5 – 3.75 

X 8 – 12 3.75 – 2.5 

Ku 12 – 18 2.5 – 1.67 

K 18 – 24 1.67 – 1.25 

Ka 24 - 40 1.25 – 0.75 

Fonte: amsglossary.allenpress.com 

 

 

 Ondas de rádio são polarizadas, de modo que elas podem ser emitidas 

e detectadas com a mesma polarização ou em polarização cruzada. Além do mais, a 

reflexão da onda de rádio sobre um determinado objeto depende da polarização da 

onda, de modo que, desta forma, diferentes modos de emissão-detecção são 

possíveis, como HH (emissão e detecção polarizadas horizontalmente), VV (emissão e 

detecção polarizadas verticalmente), HV (emissão polarizada horizontalmente e 

detecção polarizada verticalmente) e VH (emissão polarizada verticalmente e detecção 

polarizada horizontalmente). 

 O radar é composto por uma antena transmissora-receptora, onde é 

transmitido um pulso eletromagnético de alta potência, curto período e feixe muito 

estreito. Enquanto este vai se propagando pelo espaço, o feixe se alarga em forma de 

cone, até que atinge o alvo monitorado, sendo refletido e, retornando para a antena, 

que passa a ser receptora de sinais. 

 A distância ao alvo pode ser calculada através da velocidade de 

propagação do pulso, que é sabida, aliada ao tempo de chegada do eco. Devido ao 

Efeito Doppler, ainda pode-se descobrir se o alvo está se afastando ou aproximando 

da base, de acordo com a defasagem de frequência entre os sinais emitidos e 

recebidos. 

 Radares instalados a bordo de aeronaves para sensoriamento remoto 

geralmente são chamados Side Looking Airborne Radars (SLAR). Eles empregam 
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uma antena posicionada na lateral da aeronave cujo feixe é direcionado 

transversalmente à direção de voo. Para cada polarização desejada, um tipo de 

antena é necessário, por isso muitas vezes são instaladas duas em cada lado da 

aeronave. A Figura 11 mostra o princípio operacional do SLAR: o tempo de chegada 

do pulso refletido define o ângulo correspondente à fração do pulso emitido à 

superfície. Uma faixa da superfície na lateral da projeção da aeronave é monitorada 

enquanto esta se encontra em movimento. 

 

 

 

Figura 11 – Princípio operacional do SLAR. Fonte: radartutorial.eu 

 

 

 Os radares SAR, do inglês Sinthetic Aperture Radar, podem ser 

acoplados à uma aeronave ou a um satélite, usando o movimento destes para 

“simular” uma antena bem maior do que ela é na verdade. A habilidade destes radares 

diferenciarem dois objetos próximos depende da largura do sinal emitido, que depende 

do tamanho da antena. Como estas antenas devem ser transportadas por uma 

aeronave, normalmente estes radares são de antena pequena e sinal largo. 

Entretanto, o movimento da aeronave permite que o radar faça leituras consecutivas 

de diversos pontos. O sinal recebido é então processado pelo receptor, fazendo 

parecer que o sinal vem de uma antena grande, ao invés de uma pequena, permitindo 

que este tipo de radar tenha uma resolução capaz de distinguir objetos relativamente 
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pequenos, como um carro. Eles operam em ângulos de incidência de 20º a 60º 

cobrindo uma área de até 500km de largura ao longo da trajetória. Na figura 12 temos 

uma ilustração do princípio operacional deste radar. 

 

 

 

Figura 12 – Princípio operacional do SAR. Fonte: esacosaae.ensino.eb.br (Escola de Artilharia de 
Costa e Antiaérea) 

 

 

 As ondas de rádio, no entanto, são refletidas de volta para o emissor 

devido à rugosidade da superfície do mar, dando origem ao que é chamado de “ruído 

da superfície do mar”. Este sinal deve ser filtrado através de um processamento das 

informações coletadas no intuito de distinguir pequenos objetos da superfície do mar. 

 A Figura 13 apresenta um típico sinal de radar para o “ruído da 

superfície do mar” detectado por um equipamento instalado e localizado no tijupá da 

embarcação. O setor escuro corresponde à área do mar atrás da estrutura da 

embarcação que não é monitorada pela antena. 
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Figura 13 - “Ruído“ da superfície do mar visto em um radar. Fonte: reference.findtarget.com 

  

 

 A superfície do mar pode apresentar diversos perfis, que são 

originados, dentre outros fatores, pela ação do vento principalmente. Na Figura 14 

temos as diferentes formas de reflexão das ondas de acordo com a superfície do mar. 

 

 

 

Figura 14 - (a) reflexão em uma superfície lisa, (b) dispersão em uma superfície rugosa e (c) 
espalhamento de Bragg. Fonte: Adaptado de physicsclassroom.com 

 

 

 No primeiro caso (14a), não ocorre reflexão na direção da antena e 

todas as ondas refletidas são perdidas, fazendo com que a imagem no radar apareça 

escura. Já no 2º caso, onde existe a presença de ondas capilares gravitacionais, 

dependendo da inclinação de uma determinada área da superfície, parte da onda de 

rádio é refletida de volta para a antena, e a imagem que chega ao radar é texturizada. 

No 3º e último caso, a interferência construtiva aumenta a reflexão de volta para a 

antena e a imagem aparece clara. 



37 

 

 

 A detecção de derramamento de óleo através do radar é possível 

porque as ondas superficiais de curto comprimento são atenuadas pela presença do 

óleo. Radares de banda X são apropriados para detecção do derramamento de óleo 

porque o comprimento de onda do radar coincide com o melhor amortecimento das 

ondas, fazendo com que o derrame apareça como uma mancha negra na imagem do 

radar, como na figura 15. 

 

 

 

Figura 15 - Mancha de óleo vista em um Radar. Fonte: ESA (European Space Agency) 

 

 

 Radar do tipo SAR, SLAR ou de navegação são capazes de detectar 

manchas de óleo, calcular a área coberta e prever sua movimentação correlacionando 

sucessivas imagens e o comportamento do vento. Já a estimativa de volume e 

espessura não são fornecidas pela tecnologia de radar de frequência única, uma vez 

que o amortecimento das ondas capilares gravitacionais não depende da espessura 

da mancha de óleo. 

 Dependendo do ângulo de observação, diferentes bandas de radar são 

mais apropriadas. Para um SAR, instalado em satélite, por exemplo, a banda C é a 

mais adequada, com uma polarização VV e um ângulo de incidência entre 20 e 45º 

[Girard-Ardhuin et al 2003]. 
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3.10 – Comparação entre as tecnologias 
 

 Devemos tomar muito cuidado quando comparamos diferentes 

tecnologias de sensoriamento porque elas podem ser usadas para diversas 

aplicações. Elas diferem quanto à resolução, sensibilidade, custo e disponibilidade, 

dentre outros. A Tabela 8 mostra um recente quadro comparativo entre estas 

tecnologias [Klemas, 2010]. 

 

 

Tabela 8 - Comparação entre as tecnologias de sensores para detecção de vazamento de óleo 

Banda EM Comprimento 
de onda 

Mecanismo 
de detecção 

Contraste 
com água Espessura Operação 

Noturna 
Limitações 
Climáticas 

Falsos 
Alertas 

UV 0.3–0.4 µm 
Refletividade 
Fluorescência Brilho Não Não Limpo Baixo 

Visível 0.4–0.7 µm Refletividade Brilho Não Não Limpo Alto 

IV 0.7–3 µm Refletividade Brilho Não Não Limpo Alto 

IV Termal 3–14 µm Emissividade Escuro/ 
Brilho 

Relativa Sim Light Fog Médio 

Radar 1–30 cm Amortecimento 
de ondas Escuro Não Sim Heavy Fog e chuva Alto 

Microondas 0.2–0.8 cm Emissividade 
Refletividade 

Brilho Relativa Sim Heavy Fog e chuva Baixo 

Fonte: Klemas,2010. 

 

 

 De acordo com a tabela acima, podemos perceber, dentre outras 

coisas, que: 

 

- a maioria dos sensores utiliza a refletividade como mecanismo de detecção; 

- apenas os que operam nas bandas IV Termal e Microondas calculam a espessura 

relativa; 

- aqueles que operam nas bandas Ultravioleta, Visível e IV somente operam à luz do 

dia e com tempo limpo; 

- aqueles que operam nas bandas Visível, Infravermelho e Radar “sofrem” com os 

falsos alertas. 
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

4.1 – Conclusões 
 

 O conhecimento da posição, área e mapeamento da espessura do 

derramamento de óleo continua sendo um desafio para operações de contingência 

após um desastre ambiental envolvendo produção de petróleo offshore, transporte ou 

perfuração de poços.  

 Apesar desta variedade de tecnologias disponíveis, nenhum sensor é 

capaz de fornecer toda informação necessária sozinho, podendo ser afetado por 

diferentes princípios físicos e climáticos, como os citados abaixo: 

 

- o sinal do radar é sensível às modificações no espectro das ondas do mar; 

- as propriedades óticas do óleo podem ser diretamente detectadas, assim como 

podem interagir com as propriedades óticas da água; 

- a radiação dos espectros de microondas e infravermelhos é afetada pelas diferentes 

espessuras do filme de óleo, temperaturas ou emissividades; 

- nuvens e neblinas afetam as medidas óticas na faixa espectral Ultravioleta-

Infravermelho Proximal; 

- chuvas afetam o sensoriamento de microondas tanto pelo espalhamento do sinal 

quanto pela produção de manchas semelhantes a óleo; 

- condições climáticas severas podem impedir que aeronaves sobrevoem o 

derramamento. 

 

 Outra diferença entre estas tecnologias são as plataformas onde estas 

são implementadas: espaciais, aeronaves ou embarcações. 

 As soluções por satélites podem fornecer múltiplas informações através 

da integração de diversos sensores, mas sofrem com a periodicidade necessária para 

a disponibilidade dos dados, uma vez que o satélite precisa passar sobre a região de 

interesse.  

 No caso das tecnologias implementadas em aeronaves, estas podem 

prover uma gama imensa de informações, incluindo mapeamento preciso da 

espessura, mas requer a disponibilidade da aeronave equipada que pode estar 

distante da zona afetada.  
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 A grande vantagem das embarcações é que estas precisam estar no 

local para realizar o recolhimento do óleo, a dispersão ou qualquer outra medida 

remediadora. 

 A detecção de derramamento de óleo geralmente é realizada através de 

radares de navegação, porém, estes são incapazes de avaliar a espessura do óleo, de 

modo que se torna necessária a combinação com outra tecnologia. 

 

 

4.2 – Sugestões 
 

 Em trabalhos futuros, poderiam ser combinados os diversos tipos de 

tecnologias descritas, para que possam ser estudadas as melhores combinações de 

sensores, considerando todas as adversidades que costumam restringir a utilização de 

uma tecnologia, quando esta é utilizada sozinha. 
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