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RESUMO 

 

Qualquer atividade ligada a petróleo está sujeita a catástrofes ambientais, devido ao 
fato desse combustível fóssil ser altamente inflamável e contaminante. Na 
exploração e produção offshore ainda há o grave risco de derramamento de óleo no 
mar. Após um incidente de grande escala, além das multas previstas por lei, 
convenções internacionais e instrumentos legais são criados a fim de resguardar o 
meio ambiente e os seres vivos que o integram. Através de tais instrumentos, como 
leis e regulamentos, o Estado exerce um papel central na segurança operacional e 
preservação ambiental nas atividades que envolvem petróleo. O tema do presente 
trabalho foi escolhido, pois é necessário garantir que a exploração e produção de 
petróleo ocorram de forma controlada, em conformidade com as práticas da 
indústria, com enfoque em segurança operacional e preservação ambiental. Buscou-
se compreender a gama dos maiores acidentes ocorridos mundialmente, bem como 
suas causas e consequências, além de esmiuçar as legislações ambientais e de 
segurança, a atuação dos órgãos envolvidos na proteção do meio ambiente e os 
planos de contingência do Brasil e Estados Unidos da América. Esses países foram 
escolhidos por causa de suas referências em segurança operacional e preservação 
do meio ambiente, além de serem grandes produtores de petróleo. 

 

 

Palavras-chave: Acidentes na indústria de petróleo e gás; Legislação ambiental e 

de segurança; Brasil; Estados Unidos da América 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

Any oil-related activity is subject to environmental catastrophes, because this fossil 
fuel is highly flammable and polluting. In offshore exploration and production there is 
still a serious risk of oil spillage at sea. After a large-scale incident, in addition to the 
fines provided by law, international conventions and legal instruments are created to 
protect the environment and the living beings that are part of it. Through instruments, 
such as laws and regulations, the State plays a central role in operational safety and 
environmental preservation in activities involving oil. The theme of this work was 
chosen because it is necessary to ensure that oil exploration and production occurs 
in a controlled manner, in accordance with industry practices, with a focus on 
operational safety and environmental preservation. The work was aimed at 
understanding the range of the largest accidents worldwide, as well as their causes 
and consequences, and scrutinizing environmental and safety legislation, the 
activities of the agencies involved in environmental protection, and the contingency 
plans of Brazil and United States of America. These countries were chosen because 
of their references in operational safety and preservation of the environment, as well 
as being major oil producers. 

 

Key words: Accidents in the oil and gas industry; Environmental and safety 

legislation; Brazil; United States of America 
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1 Introdução 

 

Os combustíveis fósseis 1  (petróleo, gás e carvão) são recursos não 

renováveis, pois levam milhões de anos para se formarem. Suas reservas estão a se 

esgotar, já que seu consumo é maior que sua capacidade de regeneração. 

Compõem a principal fonte de energia primária desde a revolução industrial (século 

XIX), representando 86% da matriz energética mundial em 2015.2 Como foco do 

estudo, o petróleo representa 32,94% desse total e o gás 23,85%. No Brasil, 

segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a oferta interna de petróleo e 

derivados foi de 37,3% e a de gás natural 13,7%, totalizando 51% em 2015.3 

Na última década, a indústria offshore tornou-se cada vez mais importante 

como fonte de produção de petróleo no Brasil, com a descoberta do pré-sal4. Em 

2015, 93,4% da produção nacional de petróleo foi de origem marítima. As reservas 

dos Estados Unidos da América (EUA) também aumentaram significativamente, 

devido ao início da exploração do gás de xisto (shale gas)5 e tight oil6.  

Apesar dos benefícios econômicos, a utilização de combustíveis fósseis 

levanta preocupações ambientais e problemas com a saúde. A queima de 

combustíveis fósseis produziu cerca de 33,5 bilhões de toneladas de dióxido de 

                                                 

1  Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a 
decomposição de organismos mortos soterrados. Contém alta quantidade de carbono, que é usado 
para alimentar a combustão. 
2 World Energy Council. “World Energy Resources 2016”. Disponível em: 
<https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-
Resources_Report_2016.pdf>. Acesso em: 27 de junho de 2017. 
3 EPE - Empresa de Pesquisa Energética. “Balanço Energético Nacional”. Brasília, 2016. 
4 O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos no 
espaço geográfico criado pela separação do antigo continente Gondwana. Entre os dois novos 
continentes formaram-se, inicialmente, grandes depressões, que deram origem a grandes lagos. Ali 
foram depositadas, ao longo de milhões de anos, as rochas geradoras de petróleo do pré-sal. Como 
todos os rios dos continentes que se separavam corriam para as regiões mais baixas, grandes 
volumes de matéria orgânica foram ali se depositando. À medida que os continentes se distanciavam, 
os materiais orgânicos então acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do 
Oceano Atlântico, que então se formava. Dava-se início, ali, à formação de uma camada de sal. Essa 
camada de sal depositou-se sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-a por milhões de anos, até 
que processos termoquímicos a transformasse em hidrocarbonetos (petróleo e gás natural). 
5  O gás de xisto é um gás natural encontrado no interior de um tipo poroso de rocha 
sedimentar denominado xisto argiloso. Basicamente, possui a mesma composição 
química do petróleo, porém seu invólucro e modo de produção são diferentes. 
6 Tight Oil é um óleo leve que está contido em rochas de baixa porosidade e permeabilidade, em que 
a viscosidade não possui extração fácil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_n%C3%A3o-renov%C3%A1veis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_n%C3%A3o-renov%C3%A1veis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_sedimentar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_sedimentar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xisto_argiloso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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carbono em 2013789, e grande parte dessa produção atinge a atmosfera, já que os 

processos naturais só conseguem absorver metade desse total. Isso sem falar no 

risco de graves incidentes, como explosões, derramamentos, incêndios e até 

guerras envolvendo petróleo e gás. 

A alta ocorrência de acidentes traz à tona suas consequências, ou seja, seus 

impactos ambientais. Como proteção ambiental é uma enorme preocupação para os 

governos em geral, são criados regulamentos, leis e penalidades, que são cada vez 

mais rigorosos. É de consenso que esta atividade deve ser estritamente controlada 

por razões políticas, econômicas e principalmente ambientais.10 

É possível identificar três formas de poluição provenientes das atividades de 

E&P na indústria de petróleo. A primeira forma, a poluição operacional, é aquela que 

se manifesta como resultado do funcionamento normal das instalações. A segunda, 

a poluição intencional, é a mais incomum, pois qualquer descarga intencional de 

hidrocarbonetos contraria interesses comerciais. A terceira e última, a poluição 

acidental, é derivada de blowouts11, rupturas de dutos, derramamentos de navios 

petroleiros e colisões na ancoragem. Esta forma de poluição está sujeita a impactos 

significativos sobre o meio ambiente e afeta a indústria de petróleo.12 

Esses tipos de poluição evidenciam que as atividades envolvendo petróleo e 

gás são inerentemente perigosas, apresentando potenciais riscos para o meio 

ambiente. Muitos episódios já foram e ainda serão vistos ao redor do mundo, entre 

os mais conhecidos, o acidente da plataforma Deepwater Horizon no Golfo do 

México e o incêndio na Vila de Socó, uma favela brasileira sobre dutos da Petrobras. 

Tais acontecimentos justificam a diligência para restrição e regulação ambiental de 

atividades da indústria. 

                                                 

7 World Bank Group. “CO2 emissions from gaseous fuel consumption (kt)”. Disponível em: < 

http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.GF.KT>. Acesso em: 29 de junho de 2017. 
8 World Bank Group. “CO2 emissions from liquid fuel consumption (kt)”. Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.LF.KT>. Acesso em: 29 de junho de 2017. 
9  World Bank Group. “CO2 emissions from solid fuel consumption (kt)”. Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.SF.KT>. Acesso em: 29 de junho de 2017. 
10 Gao, Z. “Environmental Regulation of Oil and Gas”. Londres: Editora Kluwer Law International 

Ltd, 1998. Pag. 93. 
11 Blowout é um fluxo descontrolado de hidrocarbonetos, gás ou água saindo de um poço de petróleo 
devido a alguma falha no seu sistema de controle de pressão. 
12 Gao, Z. “Environmental Regulation of Oil and Gas”. Londres: Editora Kluwer Law International 

Ltd, 1998. Pag. 93.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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O presente trabalho buscou enumerar um grande número de acidentes, 

analisando os principais ocorridos mundialmente, bem como discorrer sobre a 

legislação ambiental e de segurança do Brasil e EUA, realizando comparações de 

seus arcabouços regulatórios. 

O EUA foi escolhido para comparação com o Brasil porque é a maior potência 

mundial, apresentando a mais ampla estrutura da indústria de petróleo e gás, 

iniciada em meados do século XIX. Como foi um dos pioneiros na extração desses 

dois combustíveis fósseis, possui vasta experiência na regulação de atividades que 

os envolvem. Além disso, certos aspectos da sua legislação ambiental foram 

utilizados como base para a concepção da regulação relativa à E&P de petróleo e 

gás no Brasil. 

É necessário evidenciar, através de projeções até 2040, que os três 

combustíveis fósseis continuarão sendo as principais fontes de energia consumidas 

mundialmente. 

 

No entanto, as energias renováveis e nuclear são as fontes de crescimento 

mais rápido durante o período de projeção, aumentando em média 2,6% e 2,3% ao 

ano, respectivamente. Isso ocorre devido às preocupações com a segurança 

energética, com o efeito das emissões de combustíveis fósseis no meio ambiente e 

aos altos preços mundiais do petróleo sustentados em longo prazo. Mesmo que 

essas fontes cresçam mais rapidamente que os combustíveis fósseis, eles ainda 

Gráfico 1 - Energia consumida mundialmente por fonte, 1990-2040 

Fonte: Energy Information Administration - EIA 
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representarão mais de 75% do consumo mundial de energia até 2040. O gás natural 

é o combustível fóssil de crescimento mais rápido nas perspectivas, aumentando a 

1,9% ao ano. Esse aumento é explicado pelo aumento da produção de tight oil e gás 

de xisto.13 

  

                                                 

13 EIA - Energy Information Administration. “EIA projects 48% increase in world energy 
consumption by 2040”. Disponível em: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26212>. 

Acesso em: 13 de julho de 2017. 
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2 Caracterização dos Acidentes na Indústria de Petróleo 

 

 Qualquer atividade ligada a petróleo está sujeita a catástrofes ambientais, 

devido ao fato desse combustível fóssil ser altamente inflamável. Incidentes podem 

ocorrer tanto onshore, em campos terrestres, petroquímicas, refinarias, centros de 

distribuição e unidades de processamento de gás; como offshore, no transporte por 

tubulações submersas e na exploração e produção. As piores catástrofes ocorrem 

no mar, devido à alta complexidade das operações e às condições adversas, tais 

como vento, correnteza, maré e neblina.14 15 

 Este capítulo tem como objetivo caracterizar e explicar toda a gama de 

acidentes que podem ocorrer na indústria do petróleo.  

 

2.1 Classificação de Incidentes 

 

Os incidentes são divididos em duas categorias, acidentes e quase acidentes. 

Os acidentes são eventos em que há danos à saúde humana, ao meio ambiente ou 

ao patrimônio próprio da empresa ou de terceiros. Já o quase acidente é qualquer 

evento inesperado com potencial de risco para a segurança operacional, não 

causando danos à saúde humana ou ao meio ambiente, ou seja, são eventos que 

apesar de inesperados não causam danos.16 

O gráfico 2 mostra os incidentes ocorridos na indústria de petróleo brasileira e 

comunicados, divididos pela gravidade ao longo dos anos. O aumento da incidência 

de quase acidentes deve-se à melhoria dos procedimentos relacionados à 

comunicação de incidentes. Entre as medidas adotadas para esse aprimoramento, 

destacam-se a publicação do Manual de Comunicação de Incidentes e a 

                                                 

14 OGP - International Association of Oil & Gas Producers. “Major Accidents, 2010”. Disponível em: 

<http://www.ogp.org.uk/pubs/434-17.pdf>. Acesso em: 15 de julho de 2016. 
15 Castro, C. B.; Martins, L. A.; Ferreira, G. S. “As Relações Entre os Acidentes na Indústria de 
Petróleo e o Desenvolvimento das Normas e Marcos Regulatórios Associados: Um Estudo 
Exploratório”. Congresso Nacional de Engenharia de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, I, 

2015, Campina Grande, PB. 
16  SGSO - Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional das Instalações Marítimas de 
Perfuração e de Produção de Petróleo e Gás Natural. “Regulamento Técnico do Sistema de 
Gerenciamento da Segurança Operacional das Instalações Marítimas de Perfuração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural, 2007”. 

http://www.ogp.org.uk/pubs/434-17.pdf
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disponibilização do SISO - Incidentes (Sistema Integrado de Segurança 

Operacional).17  

 

Apesar do número de acidentes oscilar pouco entre 2010 e 2015, é 

importante lembrar que a produção de petróleo nacional aumentou de 

aproximadamente 750 milhões de barris em 2010 para 890 milhões de barris em 

2015.18 É constatado, então, uma diminuição de acidentes. 

  

                                                 

17  ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Relatório Anual de 
Segurança Operacional das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, 
2014”. 
18 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Anuário estatístico 
brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis, 2016”. Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios anuais de segurança operacional das 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural de 2014 e 2015 da ANP. 

Gráfico 2 - Evolução dos Comunicados em Relação à Gravidade do Incidente. 
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2.2 Principais Causas Relacionadas a Acidentes 

 

Os principais acidentes da indústria do petróleo acontecem nas etapas de 

perfuração, completação ou produção offshore devido à complexidade e riscos do 

processo. Existem dois tipos de falhas: as técnicas, que podem ser derivadas da 

falta de informação e dos erros de modelos matemáticos; e as derivadas de causas 

não técnicas. 

 

2.2.1) Causas Técnicas 

 

As causas mais comuns de acidentes em terra são:  

 

- Avaliação de risco inadequada;  

- Uso de equipamentos inadequados, incluindo a falta de manutenção desses 

equipamentos;  

- Indicações de condições de processos inadequadas, necessárias para identificar 

claramente condições de processos inseguras;  

- Advertências ignoradas;  

- Treinamento inadequado dos funcionários, incluindo o erro do operador;  

- Colisões de caminhões e outros veículos. 19 

 

Na atividade offshore as causas mais comuns de acidentes são:  

 

- Queda de equipamentos e linhas de alta-pressão que podem sofrer combustão;  

- Explosões e incêndios devido à ignição de vapores e gases inflamáveis;  

- Riscos de segurança em espaços confinados;  

- Eletrocussão a partir de equipamentos elétricos, mecânicos e hidráulicos 

descontrolados;  

- Rompimento de dutos. 

                                                 

19 _______. “Common Accidents and Causes in Oil Plants and Refineries”. Disponível em: 
http://www.zehllaw.com/common-accidents-and-causes-in-oil-plants-and-refineries/. Acesso em: 15 
de julho de 2016. 

http://www.zehllaw.com/common-accidents-and-causes-in-oil-plants-and-refineries/
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Instalações onshore apresentam maior facilidade para resposta ao acidente, 

pois têm elevados recursos materiais e humanos à disposição, enquanto nas 

instalações offshore esses recursos sofrem limitações, especialmente de espaço 

físico. 

Gasodutos e oleodutos são, respectivamente, tubulações utilizadas no 

transporte de gás natural e petróleo entre os pontos de extração e as unidades 

distribuidoras. Por conterem materiais inflamáveis e poluentes o fator segurança é 

de vital importância e, por consequência, eles são constantemente inspecionados à 

procura de pontos com amassamentos ou redução das dimensões nominais do tubo.  

O rompimento de um duto pode ser ocasionado por fatores internos, como 

pressão ou temperatura do fluido, ou por fatores externos, como vento e chuva. 

Quando no fundo do mar podem se romper devido a falhas de cálculo quanto ao 

dimensionamento da espessura do tubo, colisão com outros dutos ou erros de 

projeto. Outro fator complicador é o comprimento dos dutos, por exemplo, o 

Gasoduto Bolívia-Brasil20 (Gasbol) possui 3150 km o que torna árdua a tarefa de 

inspeção e localização de possíveis falhas na tubulação. 

É possível visualizar, ao longo do mundo, mas principalmente na Nigéria, 

furtos de petróleo e gás nos dutos. As redes de dutos de petróleo e gás são 

infraestruturas críticas, já que podem ser alvo de ataques terroristas e furtos. As 

consequências de um roubo podem ser catastróficas. Entre elas: explosões, 

incêndios, contaminações de recursos terrestres e marinhos e mortes humanas, de 

animais e de plantas.21 

Quanto às falhas de projeto/equipamento, como os reservatórios de petróleo 

são altamente complexos, não existe um software ou modelo perfeito para cálculos 

que represente a total realidade, justamente por serem heterogêneos. Os valores  

obtidos, no entanto, representam uma boa aproximação à realidade. A chance de 

                                                 

20 O gasoduto Bolívia-Brasil é o mais extenso duto de transporte de gás natural na América do Sul. 
Ele passa pela Bolívia e pelo Brasil. 
21 Omodanisi, E. O.; Eludoyin, A. O.; Salami, A. T. “Ecological effects and perceptions of victms of 
pipeline explosion in a developing country”. Irã, 2014. 
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ocorrência de um acidente é grande quando há um erro em alguma parte do projeto 

e a tomada de decisão não é a correta.22 

 

2.2.2) Causas Não-Técnicas 

 

Uma das causas não técnicas é a falha por parte das agências reguladoras. 

Em 2011 foi realizada uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com a 

finalidade de avaliar a capacidade de detecção, resposta e prevenção dos principais 

órgãos públicos quanto ao setor offshore. Entre estes se encontram, a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Diretoria de Portos 

e Costa da Marinha do Brasil (DPC/Marinha). O resultado da fiscalização constatou 

a necessidade iminente de aprimoramento nos controles de segurança operacional e 

ambiental e resposta a acidentes em unidades offshore. 

De acordo com a auditoria, devido à autorização do funcionamento de 

plataformas petrolíferas com base em documentos declaratórios oriundos das 

concessionárias, denominados Documentação de Segurança Operacional (DSO), a 

ANP acaba por reduzir a eficácia dos seus trabalhos de fiscalização operacional. 

Apurou-se que existem plataformas com autorização de operação pela ANP que 

nunca foram submetidas a inspeções a bordo, o que contribui para o incremento do 

risco de acidentes, com possíveis impactos ambientais. 

Outro fator que limita a fiscalização operacional é a falta de critérios técnicos 

mínimos que permitam a padronização da análise, pelos servidores da ANP, das 

informações prestadas pelos concessionários na DSO. De acordo com a auditoria, a 

falta de definição desses critérios dá margem a diferenças de interpretação entre os 

próprios especialistas da agência e prejudica a transmissão de conhecimentos ao 

longo do tempo. No que se refere à segurança ambiental, o Ibama não estabelece 

formalmente critérios para orientar suas vistorias nas plataformas petrolíferas. 

Assim, não há a definição de itens de verificação obrigatória nem da periodicidade 

mínima das inspeções. Além disso, foi identificado que o instituto não fiscaliza 
                                                 

22 _______. “Common Accidents and Causes in Oil Plants and Refineries”. Disponível em: 
http://www.zehllaw.com/common-accidents-and-causes-in-oil-plants-and-refineries/. Acesso em: 15 
de julho de 2016. 

http://www.zehllaw.com/common-accidents-and-causes-in-oil-plants-and-refineries/
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regularmente a disponibilidade de equipamentos e materiais de resposta a 

emergências estabelecidas nos Planos de Emergência Individuais (PEI). 

Quanto aos requisitos de segurança das estruturas navais, os procedimentos, 

abrangência e força de trabalho empregados pela DPC/Marinha na fiscalização da 

segurança naval foram considerados suficientes. Tal constatação advém, em grande 

parte, da celebração de termos de cooperação com a ANP, que garantem recursos 

financeiros para as vistorias e inspeções empregadas na emissão e manutenção, ao 

longo do tempo, das autorizações de operação de plataformas e navios em águas 

brasileiras – declarações de conformidade. Verificou-se também que o Sistema de 

Monitoramento Marítimo de Apoio ao Petróleo (Simmap), de responsabilidade da 

DPC/Marinha e ANP, não vinha sendo utilizado pelo Ibama para fins de suas 

fiscalizações. Esse sistema permite o acompanhamento em tempo real das 

embarcações envolvidas nas atividades do setor de petróleo e gás natural.23 

A terceirização é outro possível fator para a maximização do risco de 

acidentes. A terceirização dos serviços no setor petrolífero é elevada e representa a 

maioria dos trabalhadores desde 1996. Segundo dados da Federação Única de 

Petroleiros (FUP), de 2007 até 2015, houve 106 mortes de petroleiros em acidentes 

de trabalho nas unidades da Petrobras, sendo que 91 trabalhadores eram 

prestadores de serviço.24 

O gráfico 3 apresenta o número de óbitos no setor petrolífero de acordo com 

os setores público e privado. 

 

 

                                                 

23  TCU - Tribunal de Contas da União. “Sistema de prevenção e combate a acidentes em 
plataformas offshore precisa evoluir com o avanço da produção de petróleo e gás no mar”. 

Brasília, 2012. 
24 Agência Câmara Notícias, out./2011. “Terceirizados sofrem mais acidentes em plataformas de 
petróleo”. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/204713-
TERCEIRIZADOS-SOFREM-MAIS-ACIDENTES-EM-PLATAFORMAS-DE-PETROLEO.html>. Acesso 
em: 15 de julho de 2016. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/204713-TERCEIRIZADOS-SOFREM-MAIS-ACIDENTES-EM-PLATAFORMAS-DE-PETROLEO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/204713-TERCEIRIZADOS-SOFREM-MAIS-ACIDENTES-EM-PLATAFORMAS-DE-PETROLEO.html
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Analisando o gráfico é possível ver que, em todos os anos, o número de 

mortos (a referência principal é a Bacia de Campos) é maior entre os trabalhadores 

terceirizados. Além disso, é possível analisar uma certa diminuição do número de 

mortes, já que a produção de petróleo e gás aumentou durante esses anos e foram 

necessários mais funcionários para acompanhar esse crescimento. 

Outro ponto que a própria Petrobras reconhece como frágil nos contratos de 

terceirização é a baixa qualificação dos trabalhadores terceirizados. No entanto, do 

ponto de vista pessoal, a falta de tempo, devido às longas jornadas de trabalho e a 

falta de recursos para financiar as despesas com a formação, praticamente 

inviabilizam as iniciativas individuais de qualificação. Do lado das empresas 

terceiras, a política de contratação da Petrobras pelo menor preço, assim como a 

curta duração dos contratos, dois anos em média, contribuem para 

inviabilizar/desmotivar uma política de qualificação dos seus contratados. Além 

destes fatos, a realidade tem demonstrado que a terceirização, especialmente 

quando realizada em contexto recessivo, provoca diminuição do emprego, 

Fonte: Adaptado do Sindicato dos Petroleiros (SindiPetro) 

Gráfico 3 - Óbitos na Indústria do Petróleo 
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precarização das relações de trabalho e preconceitos em relação ao trabalhador 

terceirizado.25 

Com a elevada idade média de seus funcionários, grande diminuição do nível 

de sua atividade, queda do preço do barril de petróleo, escândalos de corrupção 

flagrados na Operação Lava Jato e grande endividamento, a Petrobras se viu 

obrigada a lançar Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV). 

Segundo a empresa, o objetivo é a redução de custos, a fim de alcançar as metas 

do Plano de Negócios e Gestão.26 Já aconteceram duas edições do programa, a 

primeira em 2014 com cerca de 6.200 adesões e a segunda em 2016, onde 

aproximadamente 12.000 empregados se inscreveram.27 

Não foram apenas os funcionários da empresa que sofreram com as 

demissões. De dezembro de 2013 até junho de 2015, 128.744 empregados 

terceirizados em todo o Sistema Petrobras sofreram desligamento.28 No final de 

2016 mais 3.133 terceirizados perderam seu emprego.29 

O gráfico 4 apresenta o número de trabalhadores efetivos e terceirizados da 

Petrobras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25 DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. “A Terceirização 
na Petrobras – Alguns Pontos Para Reflexão”. Rio de Janeiro, 2006. 
26 PETROBRAS. “Lançamos um novo Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário”. 
Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/lancamos-um-novo-programa-de-
incentivo-ao-desligamento-voluntario.htm>. Acesso em: 9 de maio de 2017. 
27 Bôas, B. V. “Petrobras diz que 11.704 aderiram a plano de demissão voluntária”. Folha de S. 

Paulo, 02 set. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1809545-
petrobras-diz-que-11704-empregados-aderiram-a-plano-de-demissao.shtml>. Acesso em: 09 de maio 
de 2017. 
28 Ordoñez, R.; Rosa, B. “Endividada, Petrobras corta 128 mil terceirizados em um ano e meio”. 

Globo, 13 dez. 2015. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/endividada-petrobras-corta-
128-mil-terceirizados-em-um-ano-meio-18283445>. Acesso em: 09 de maio de 2017. 
29 Ordoñez, R. “Petrobras corta 3.133 terceirizados”. Globo, 05 jan. 2017. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-corta-3133-terceirizados-20734612>. Acesso em: 09 
de maio de 2017. 

http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/lancamos-um-novo-programa-de-incentivo-ao-desligamento-voluntario.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/lancamos-um-novo-programa-de-incentivo-ao-desligamento-voluntario.htm
https://oglobo.globo.com/economia/endividada-petrobras-corta-128-mil-terceirizados-em-um-ano-meio-18283445
https://oglobo.globo.com/economia/endividada-petrobras-corta-128-mil-terceirizados-em-um-ano-meio-18283445
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-corta-3133-terceirizados-20734612
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Além das causas citadas acima, a maior parcela de contribuição ao grande 

número de acidentes decorrem de erros humanos. De acordo com dados do 

Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro NF), que trabalham na 

Bacia de Campos, em 2010, foram 1.730 desembarques de trabalhadores em terra 

provocados por acidentes de trabalho. No mesmo ano, a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) registrou 375 incidentes de segurança operacional – uma alta de 

40% em relação a 2009.30  

Como solução, deveria ser investido mais em treinamentos para a 

capacitação e conscientização dos funcionários, fiscalizações diárias por parte da 

empresa quanto o uso de equipamentos necessários para a proteção dos 

trabalhadores e inspeções mais rotineiras tanto em relação aos equipamentos 

quanto em relação à saúde do funcionário. 

 

2.3 Estatísticas de derramamento em navios petroleiros 

 

 Foi feita uma análise em âmbito mundial, a partir da década de 70 até o ano 

de 2016, sobre derramamentos acidentais de óleo em petroleiros, exceto aqueles 

resultantes de atos de guerra. 

Por razões históricas, os derramamentos são geralmente classificados por 

tamanho: pequenos derrames (menor que 7 toneladas), médios derrames (entre 7 e 

                                                 

30 Agência Câmara Notícias, out./2011. “Terceirizados sofrem mais acidentes em plataformas de 
petróleo”. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/204713-
TERCEIRIZADOS-SOFREM-MAIS-ACIDENTES-EM-PLATAFORMAS-DE-PETROLEO.html>. Acesso 
em: 15 de julho de 2016. 

Fonte: Adaptado da Petrobras 

Gráfico 4 - Trabalhadores atuando na Petrobras: Efetivos versus Terceirizados 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/204713-TERCEIRIZADOS-SOFREM-MAIS-ACIDENTES-EM-PLATAFORMAS-DE-PETROLEO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/204713-TERCEIRIZADOS-SOFREM-MAIS-ACIDENTES-EM-PLATAFORMAS-DE-PETROLEO.html
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700 toneladas) e grandes derrames (maior que 700 toneladas). A comunicação de 

pequenos derrames, no entanto, não é muito confiável.31 

As consequências de um derrame de óleo em ambientes marinhos e costeiros 

são determinadas pela composição química do óleo e seu volume, condições 

ambientais, como ventos, correntes e marés, e pelo ecossistema atingido.32 

 

MARPOL 73/78 é uma Convenção Internacional para a prevenção da 

poluição por navios. Ela foi criada com o intuito de minimizar a poluição dos mares, 

incluindo despejo de óleo e poluição de escape. Seu objetivo declarado é preservar 

o meio marinho através da completa eliminação da poluição por hidrocarbonetos e 

outras substâncias nocivas e minimizar a descarga acidental de tais substâncias.33 

Uma das grandes conquistas da MARPOL 73/78 na prevenção de 

contaminação do meio marinho por óleo foi a obrigatoriedade do fundo duplo e 

                                                 

31  ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Oil Tanker Spill Statistics 
2016". Disponível em: <http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/>. Acesso 
em: 24 de maio de 2017. 
32 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 

Brasília, 2001. 
33  IMO - International Maritime Organization. “Marine Environment”. Disponível em: 

<http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Default.aspx>. Acesso em: 16 de julho de 2016. 

Gráfico 5 - Quantidade de óleo derramado em médios e grandes derrames 

Fonte: International Tankers Owners Pollution Federation (ITOPF) 

http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Default.aspx
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casco duplo em todos os novos navios petroleiros. Essa adequação ocorreu no final 

da década de 1990 e fez reduzir drasticamente os vazamentos de óleo mundo 

afora.34 

 

 

Durante as três últimas décadas e meia o número médio de incidentes 

envolvendo grandes derrames de petróleo dos navios petroleiros reduziu 

progressivamente e desde 2010 é de uma média de 1,7 grande derrame de petróleo 

por ano. A redução dos derramamentos pode ser facilmente constatada a partir do 

ano 2000 e um dos grandes fatores que impulsionou essa queda foi a adoção de 

duplo casco para os petroleiros, como citado anteriormente.35 

Dois grandes derramamentos foram registrados em 2015, e ambos como 

resultado de colisão. O primeiro, em Singapura, em janeiro, resultou num 

                                                 

34 Samel, A.; Oliveira, Fernando. “Very Large Crude Carrier - VLCC, 2013”. 
35Samel, A.; Oliveira, Fernando. “Very Large Crude Carrier - VLCC, 2013”. 

Gráfico 6 - Número de grandes derramamentos de óleo (>700 toneladas): 

Fonte: ITOPF 
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derramamento de aproximadamente 33 mil barris de petróleo bruto; e o segundo na 

Turquia, em junho, vazou aproximadamente 10,5 mil barris de nafta.36 

Em 2016 ocorreu apenas um grande derramamento, onde aproximadamente 

41 mil barris de óleo foram queimadas na explosão que provocou um incêndio no 

Golfo do México. Quatro derrames médios também foram relatados nesse ano.37 

 

No período de 1970 a 2016, 50% de grandes derrames ocorreram enquanto 

os navios estavam em operação em águas abertas; colisões e encalhes foram 

responsáveis por 59% das causas para esses derrames. Estas mesmas causas 

foram responsáveis por uma parcela ainda maior de incidentes quando a 

                                                 

36  ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Oil Tanker Spill Statistics 
2015". Disponível em: <http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/>. Acesso 
em: 16 de julho de 2016. 
37  ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Oil Tanker Spill Statistics 
2016". Disponível em: <http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/>. Acesso 

em: 24 de maio de 2017. 

 

Gráfico 7 – Incidência de grandes derrames por operação na hora do incidente e causa primária de 

derramamento, 1970-2016. 

Fonte: ITOPF 

Fonte: Adaptado de ITOPF 

http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
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embarcação estava em operação em águas internas ou restritas, sendo ligada a 

cerca de 99 % dos derrames.38 

 

Gráfico 8 – Volume de derramamento por década (médios e grandes derrames) 

 

Fonte: Adaptado de ITOPF 

 

 Ao olhar para a frequência e quantidade de óleo derramado, deve-se notar 

que grande parte do volume de óleo derramado é constituída de poucos grandes 

derramamentos. Por exemplo, nas últimas décadas pode ser visto: 

Na década de 1990 houve 358 derrames de mais de 7 toneladas, resultando 

em 8,5 milhões de barris de óleo perdido; 73% deste montante foi derramado em 

apenas 10 incidentes. 

                                                 

38  ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Oil Tanker Spill Statistics 
2015". Disponível em: <http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/>. Acesso 

em: 16 de julho de 2016. 

http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
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Na década de 2000 houve 181 derrames de mais de 7 toneladas, resultando 

em 1,5 milhão de barris de petróleo perdido; 75% deste montante foi derramado em 

apenas 10 incidentes. 

No período de sete anos 2010-2016 houve 47 derramamentos de mais de 7 

toneladas, resultando em 292 mil barris de óleo perdido; 85% deste montante foi 

derramado em apenas 10 incidentes. 

Em termos de volume de óleo derramado, os números para um determinado 

ano podem ser severamente distorcidos por um único incidente de grande porte. Isto 

é claramente ilustrado por incidentes como ATLANTIC IMPERATRIZ (1979), 2,1 

milhões de barris de óleo derramado; CASTILLO DE BELLVER (1983), 1,9 milhões 

de barris de óleo derramado e ABT VERÃO (1991), 1,95 milhões de barris de óleo 

derramado.39 

 

Na figura 1 encontram-se os 20 maiores derrames de petróleo que ocorreram 

desde o Torrey Canyon até 2007. É importante salientar que 19 dos maiores 

derrames registrados ocorreram antes do ano 2000. Vários desses incidentes, 

                                                 

39  ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Oil Tanker Spill Statistics 
2015". Disponível em: <http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/>. Acesso 

em: 16 de julho de 2016. 

Figura 1 - Os 20 maiores derramamentos a partir do Torrey Canyon (1967) 

Fonte: ITOPF 

http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
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apesar de sua grande dimensão, causaram pouco ou nenhum dano ambiental, dado 

que o petróleo foi derramado a pouca distância da costa e não as afetaram. Os 

acidentes Exxon Valdez e Hebei Spirit são incluídos para comparação.40 

Torrey Canyon é o navio petroleiro que encalhou em um recife perto da costa 

da Inglaterra em 1967. Milhares de toneladas de óleo foram logo derramadas pelos 

tanques rompidos do navio e durante os 12 dias seguintes toda a carga do navio, de 

aproximadamente 900 mil barris de petróleo bruto, estava perdida.41 

O governo britânico deu ordens para destruir o navio por bombardeios aéreos, 

na esperança que todo o petróleo ainda a bordo fosse queimado. Essa operação foi 

parcialmente bem-sucedida, mas não impediu que o óleo escapasse e poluísse uma 

grande área no sudoeste da Inglaterra, causando a morte de milhares de aves 

marinhas. 

Uma característica distintiva da operação de resposta do Torrey Canyon foi o 

uso excessivo e indiscriminado de dispersantes e agentes de limpeza à base de 

solvente, o que causou danos ambientais consideráveis. Os dispersantes em geral 

foram bem sucedidos em suas tarefas de reduzir a quantidade de óleo que chegava 

à costa, mas eram consideravelmente mais tóxicos do que os usados atualmente, 

além de terem sido aplicados em concentrações muito maiores, muitas vezes não 

sendo diluídos, nas manchas de óleo e praias.42 

Esse foi o primeiro grande desastre de um navio petroleiro levado ao 

conhecimento do público em geral, devido à enorme cobertura da mídia e chamou 

atenção mundial para os perigos dos dispersantes. O derramamento desencadeou 

as convenções internacionais que constituem a base para a compensação dos 

danos causados por derrames.  

                                                 

40  ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Oil Tanker Spill Statistics 
2016". Disponível em: <http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/>. Acesso 

em: 24 de maio de 2017. 
41 ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Torrey Canyon, United 
Kingdom, 1967”. Disponível em: <http://www.itopf.com/in-action/case-studies/case-study/torrey-
canyon-united-kingdom-1967/>. Acesso em: 30 de junho de 2017. 
42 ITOPF - The International Tankers Owners Pollution Federation. “Torrey Canyon, United 
Kingdom, 1967”. Disponível em: <http://www.itopf.com/in-action/case-studies/case-study/torrey-

canyon-united-kingdom-1967/>. Acesso em: 30 de junho de 2017. 

http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
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3 Acidentes significativos, causas e consequências 

 

Acidentes ocorrem devido a uma sequência de eventos que culminam com a 

concretização de um dano. Tais eventos englobam as falhas operacionais, barreiras 

de segurança desgastadas e decisões gerenciais indevidas.43 

Dentro das atividades de E&P de petróleo e gás natural, o papel do agente 

regulador é empregar processos e métodos, a fim de garantir a prevenção de 

acidentes operacionais e utilizar tecnologias e metodologias associadas à prevenção 

de acidentes, de forma a impedir o alinhamento de fatores causais que resultem em 

um incidente, além de reduzir os danos ambientais que venham a acontecer.44 

Atualmente, as entidades reguladoras da atividade de E&P utilizam uma 

gestão de segurança operacional contemporânea, como é o caso da ANP no Brasil, 

onde o operador da concessão é encarregado de avaliar suas práticas e tomar 

decisões com o propósito de sempre deixar o grau de risco de suas operações o 

menor possível. Desse modo, as leis em vigor nos países proporcionam às 

empresas operadoras mais liberdade de decisão, mas ao mesmo tempo existe o 

ônus de uma enorme responsabilidade.45 

 O presente capítulo tem como objetivo o levantamento de acidentes ocorridos 

mundialmente na indústria de petróleo, bem como a análise dos mais impactantes, 

seja pelo extenso passivo ambiental, número de fatalidades ou importância de 

acordo com as mudanças trazidas para a indústria de SMS (Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde). 

 

  

                                                 

43 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Investigação do incidente 
de vazamento de petróleo no Campo de Frade: Relatório final”. 2012. 
44 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Investigação do incidente 
de vazamento de petróleo no Campo de Frade: Relatório final”. 2012. 
45 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Investigação do incidente 
de vazamento de petróleo no Campo de Frade: Relatório final”. 2012. 
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Tabela 1 - Levantamento de acidentes na indústria de petróleo 

Fonte: Elaboração prória 
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3.1 Incêndio de Vila Socó 

 

 

Em fevereiro de 1984 o oleoduto da Petrobras que passava sob a favela de 

Vila Socó, em Cubatão (SP), começou a vazar, provocando duas explosões e 

consequente incêndio, deixando a favela parcialmente destruída.  

O oleoduto que vazou ligava a Refinaria Presidente Bernardes ao Porto de 

Alemoa, em Santos46 e fazia parte de uma malha de dutos, sendo o mais importante 

e de maior diâmetro.  

O acidente aconteceu pela falta de manutenção dos dutos, associado a uma 

alta pressão, causada pela abertura de válvulas desencontradas das duas 

extremidades. Enquanto um funcionário abria a entrada de gasolina em Cubatão, 

outro, que deveria controlar a saída do combustível no Porto de Alemoa, abria a 

                                                 

46 Revista Veja. “Inferno em Cubatão: Terror e morte no incêndio da favela sobre um oleoduto”. 
Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33739?page=46&section=1>. 
Acesso em: 17 de abril de 2017. 

Figura 2 - Incêndio de Vila Socó 

Fonte: Blog de Inspeção de Equipamentos 

https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33739?page=46&section=1
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válvula de outro duto, que era paralelo ao rompido. Sem ter como sair, a gasolina 

comprimida pela estação de bombeamento causou a ruptura do duto em seu ponto 

mais delicado, que, por fatalidade, estava sob a Vila Socó.47 

As consequências foram catastróficas. Oficialmente houve 93 vítimas e 

aproximadamente 4.400 barris de gasolina foram despejados, mas acredita-se que 

os números reais sejam mais de 500 mortos e 12.500 barris de gasolina perdidos.48 

Tudo poderia ter sido amenizado, já que a Petrobras começou a advertir o Governo 

de São Paulo e a Prefeitura de Cubatão que era uma área perigosa e imprópria para 

moradia 7 anos antes do incidente acontecer.49 

É necessário salientar que a empresa sempre alertou - a população de 

Cubatão, a prefeitura e o estado - para o perigo de se construir casas em áreas 

sobre oleodutos, porém não foram tomadas providências. Uma semana depois da 

denúncia, o juiz descartou a responsabilidade de 7 dos 24 denunciados: seis 

engenheiros e o então prefeito Passarelli. Os outros foram chamados para 

interrogatório, com exceção do presidente da Petrobras, que conseguiu habeas 

corpus e posterior trancamento da ação penal. Foram condenados em primeira 

instância 7 funcionários e engenheiros a um ano e sete meses de prisão. Nenhuma 

autoridade de alto escalão foi condenada. Em 1986, após recursos, todos os réus 

foram absolvidos em segunda instância. 

Em 2014 representantes da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) de Cubatão tentaram levar o maior incêndio da história do país à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não houve punição, apenas a 

indenização para as famílias, feita pela Petrobras.50  

 

                                                 

47 Revista Veja. “Inferno em Cubatão: Terror e morte no incêndio da favela sobre um oleoduto”. 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33739?page=46&section=1>. 
Acesso em: 17 de abril de 2017. 
48 Cruz, E. P. “Comissão quer levar caso do incêndio da Vila Socó à Corte interamericana”. 
Agência Brasil, São Paulo, jul. 2014. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/comissao-quer-levar-caso-do-incendio-da-vila-
soco-corte-interamericana>. Acesso em: 15 de abril de 2017. 
49 Revista Veja. “Inferno em Cubatão: Terror e morte no incêndio da favela sobre um oleoduto”. 
Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33739?page=46&section=1>. 
Acesso em: 17 de abril de 2017. 
50  Jornal do Brasil. “Incêndio em Cubatão mata 67 e fere 200”. Disponível em: < 

http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch017m01g.htm>. Acesso em: 17 de abril de 2017. 

https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33739?page=46&section=1
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/comissao-quer-levar-caso-do-incendio-da-vila-soco-corte-interamericana
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/comissao-quer-levar-caso-do-incendio-da-vila-soco-corte-interamericana
https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33739?page=46&section=1
http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch017m01g.htm
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3.2 Piper Alpha 

 

 

Em julho de 1988, no Mar do Norte, ocorreu uma explosão no módulo de 

compressão de gás na plataforma Piper Alpha. Essa explosão inicial inutilizou a sala 

de controle principal e as fontes de alimentação principais e causou danos extensos 

aos equipamentos de processamento dos hidrocarbonetos. Seguiu-se 

imediatamente um grande incêndio no módulo de separação de óleo, o que deu 

origem a uma nuvem de fumaça negra na extremidade norte da plataforma. O fogo 

foi alimentado pelo óleo na plataforma e um vazamento na linha principal do óleo 

para a costa, onde os oleodutos das plataformas Claymore e Tartan estavam 

conectados.51 

                                                 

51 DPIE - Department of Primary Industries and Energy. “Report of the consultative committee on 
safety in the offshore petroleum industry, 1991”. 

Fonte: Blog de Inspeção de Equipamentos 

Figura 3 - Incêndio na plataforma Piper Alpha  
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Logo em seguida houve a segunda explosão, que causou um aumento 

significativo do fogo, devido à ruptura do riser 52  no gasoduto de Tartan. Há 

evidências que o sistema de desligamento de emergência foi ativado e as válvulas 

de desligamento de emergência nos risers provavelmente fecharam, embora a 

extensiva queima de gás apontasse para falha de uma válvula no riser da plataforma 

Claymore que não fechou completamente. Os outros sistemas de emergência da 

plataforma falharam em um curto período após a explosão inicial.53 

A estrutura da plataforma colapsou como resultado das explosões, forçando 

todos a pularem no mar. Os risers dos gasodutos e o duto principal de óleo foram 

despedaçados. O sistema de controle no evento de emergência ficou quase 

inteiramente inoperante, fumaça e chamas fora das acomodações fizeram a 

evacuação por helicóptero ou bote salva-vidas impossível. Havia 226 pessoas na 

plataforma no momento do acidente e 167 morreram, sendo a causa principal a 

inalação de fumaça.54 

O custo total do acidente foi de US$ 3,4 bilhões.55 

  

                                                 

52 Riser é a porção vertical de uma linha de escoamento para transporte do óleo/gás natural do poço 
até a plataforma. Dutos flexíveis que ligam as linhas submarinas à plataforma de produção. 
53 DPIE - Department of Primary Industries and Energy. “Report of the consultative committee on 
safety in the offshore petroleum industry, 1991”. 
54 DPIE - Department of Primary Industries and Energy. “Report of the consultative committee on 
safety in the offshore petroleum industry, 1991”. 
55 Record. “Os 10 acidentes mais caros da história”. Disponível em: 
<https://lista10.org/diversos/os-10-acidentes-mais-caros-da-historia/>. Acesso em: 13 de julho de 
2017. 
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3.3 Exxon Valdez 

 

Em março de 1989, o navio petroleiro Exxon Valdez, carregado com 1,263 

milhão de barris de petróleo bruto, encalhou em Prince William Sound, perto de 

Valdez, Alasca. Não houve feridos, mas aproximadamente 258.000 barris foram 

derramados quando 8 tanques de armazenamento se romperam, resultando em 

danos catastróficos para o meio ambiente.56  

As causas, segundo relatório do Conselho Nacional de Segurança dos 

Transportes (National Transportation Safety Board - NTSB) foram a falha do terceiro 

oficial ao manobrar o navio devido à fadiga e a carga de trabalho excessiva, a falha 

do capitão de fornecer uma visão de navegação adequada por causa da 

                                                 

56 NTSB - National Transportation Safety Board. “Marine accident report: grounding of the U.S. 
tankship Exxon Valdez on Bligh Reef, Prince William Sound near Valdez, Alaska”. Washington, 

1990. 

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA 

Figura 4 - Navio Petroleiro Exxon Valdez 
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incapacitação por álcool, a falha da companhia Exxon Shipping em fornecer um 

capitão apto e uma tripulação descansada e suficiente para o navio Exxon Valdez, a 

falta de um serviço de trânsito de navios eficaz, o treinamento inadequado dos 

empregados e a falta de eficientes serviços de pilotagem.57 

O custo total da empresa ultrapassou US$ 7 bilhões.58 

 

3.4 Vazamento na Baía de Guanabara 

 

Em janeiro de 2000, o duto PE-II da Petrobras que interliga a Refinaria Duque 

de Caxias (REDUC) ao terminal Ilha d’Água, na Ilha do Governador rompeu-se, 

ocasionando um vazamento de aproximadamente 8.000 barris de óleo combustível 

                                                 

57 NTSB - National Transportation Safety Board. “Marine accident report: grounding of the U.S. 
tankship Exxon Valdez on Bligh Reef, Prince William Sound near Valdez, Alaska”. Washington, 
1990. 
58 Center for American Progress. “Oil spills by the number”. Disponível em: 
<https://www.americanprogress.org/issues/green/news/2010/04/30/7620/oil-spills-by-the-numbers/>. 
Acesso em: 13 de julho de 2017. 

Figura 5 - Limpeza do óleo na Baía de Guanabara 

Fonte:Tonhoc7 Blogspot 
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para navio. Esse volume é caracterizado como grande porte segundo a escala da 

The International Tankers Owners Pollution Federation (ITOPF). O acontecimento foi 

recorrente, já que em 1997 houve um acidente com o mesmo duto.59 

Sua extensão é de 16,4 km, seu diâmetro de 16” e percorre um trecho 

enterrado em área de manguezais, indo em direção ao mar, passando pela Baía de 

Guanabara até a Ilha do Governador e sucessivamente até a Ilha D’Água. A licença 

de operação do duto estava vencida, embora a Petrobras tenha alegado que 4 

meses antes do vencimento registrou na Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente (FEEMA) o pedido de licenciamento.60 

A ruptura foi parcial e aconteceu durante o bombeamento de 44.000 barris de 

óleo do tanque TQ-516 da REDUC para o tanque TQ-101 da Ilha D’Água, 

especificamente a 2.600 metros do lançador da REDUC. O derrame durou 4 horas e 

35 minutos. 

A causa do rompimento foi o engastamento 61 natural do duto na sua 

interligação com o trecho terrestre, juntamente com o desenterramento no trecho de 

canal, ocorrido pelo assoreamento do Rio Iguaçu, deixando o duto sem o apoio 

fundamental às suas funções. No bombeamento, como o óleo estava na 

temperatura de 95ºC, o duto se expandiu, empurrando o solo lateralmente, o que 

favoreceu o surgimento de trincas e consequente vazamento do óleo. Para agravar 

o episódio houve uma grande demora na detecção da anormalidade, e assim o 

bombeamento só foi interrompido posteriormente.62 

As consequências ambientais foram catastróficas por se tratar de uma área 

completamente vulnerável, devido à baixa renovação de água, baixa profundidade 

média e circulação restrita. O volume vazado somente neste acidente corresponde à 

metade do volume anual de óleo que é lançado na baía como efluente e resíduo. O 

acidente teve uma repercussão enorme, sendo largamente divulgado pela mídia, em 

                                                 

59 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 
Brasília, 2001. 
60 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 

Brasília, 2001. 
61 Ligação rígida entre dois elementos, de modo a impedir movimentos de rotação. 
62 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 

Brasília, 2001. 
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parte devido a demora na detecção e resposta, que acarretou no maior desastre 

ecológico na Baía de Guanabara. 

O óleo derramado atingiu diversos ecossistemas, como manguezais, praias, 

costões rochosos e ilhas, demandando aproximadamente dez anos para a 

recuperação e recomposição da baía. O rompimento do oleoduto também acarretou 

em graves consequências nas atividades socio-econômicas, como o turismo, a 

balneabilidade e a pesca. 

Após o acidente, o Ibama detectou sua poluição, extensão e gravidade, além 

de coletar dados para a elaboração do laudo técnico. Sua vistoria acarretou a 

aplicação de três multas para a Petrobras, uma no valor de R$ 1 milhão, outra de R$ 

50 mil e a última no valor de R$ 50 milhões. Esses recursos financeiros foram 

usados na criação do Programa de Revitalização Ambiental da Bacia da Baía de 

Guanabara, com o intuito de reforçar as ações ambientais.63 

A FEEMA dimensionou a extensão do vazamento e mobilizou o Plano de 

Emergência para Combate a Derrame de Petróleo e seus Derivados na Baía de 

Guanabara (PEBG), porém o plano se mostrou insuficiente para tamanha situação 

emergencial. Foi verificado que não havia suficientes materiais, barreiras e 

absorventes para atender a retirada do óleo.64 

A Petrobras empregou equipes de mar, utilizando todas as embarcações e 

barreiras de contenção acessíveis, contratou uma empresa britânica especializada 

na resposta de emergência em derramentos e executou o Plano de Ação 

Emergencial. Firmou acordos com as prefeituras dos municípios de Duque de 

Caxias, Guapimirim, Magé, Rio de Janeiro e São Gonçalo, com o compromisso de 

concretizar projetos das áreas ambientais, sociais e de monitoramento. A partir de 

diálogos da Petrobras com Organizações Não Governamentais (ONGs) 

ambientalistas, foi criada a Comissão de Controle Social (CCS), que acarretou em 

um Pacto Ambiental, cujo objetivo era acompanhar o cumprimento dos 

compromissos declarados pela Petrobras, apoiar a empresa e criar proprostas para 

                                                 

63 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 
Brasília, 2001. 
64 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 

Brasília, 2001. 
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o aperfeiçoamento do Pacto. Também criou o Programa de Excelência Ambiental e 

Segurança Operacional, que prevê todos os planos de contingência atualizados, 

todas as unidades certificadas e licenciadas, todos os dutos prioritários com 

supervisão automatizada e 80% da retirada de resíduos. O programa contou com 

investimentos de R$ 1,8 bilhão, duração de 3 anos e o propósito de garantir a 

segurança operacional das instalações da Petrobras, de forma a garantir a redução 

de riscos ambientais e contribuir para o desenvolvimento sustentável.65 

Como sistema de contingência, 9 Centros de Defesa Ambiental (CDA) foram 

instalados em pontos estratégicos de operação no Brasil. Eles têm avançados 

equipamentos de controle de vazamentos de óleo, como barreiras de contenção e 

absorção e embarcações de apoio, podem ser deslocados e atender a emergências 

em todo território nacional. O primeiro CDA instalado foi na Baía de Guanabara. A 

embarcação possui 50 metros de comprimento, capacidade para tirar do mar no 

máximo 630 barris de óleo por hora e reservatório para 5 mil barris. Foi 

implementado o banco de dados de resposta a emergência, que contém uma lista 

de recursos disponíveis nos CDA e nas unidades de negócio e de serviços, de 

profissionais da área, de empresas prestadoras de serviço, entre outras 

informações. O sistema de monitoramento remoto amplamente utilizado na Europa 

foi contratado. Ele consiste em bóias com sensores, de forma a identificar e 

quantificar o nível de petróleo e derivados presente na água, fazendo com o que 

haja um acompanhamento das variações, e assim permitindo maior agilidade na 

manifestação de uma irregularidade e a criação de um banco de dados, de modo a 

haver um monitoramento efetivo na Baía de Guanabara.66 

A ANP autuou a Petrobras em R$ 2 milhões, além de interditar o duto, 

autorizar e acompanhar a operação de esvaziamento do mesmo e abrir um processo 

administrativo. Também observou que o ocorrido está ligado a falhas de projeto e 

manutenção. 

 

                                                 

65 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 
Brasília, 2001. 
66 MMA - Ministério do Meio Ambiente; CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. “Relatório 
sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 

Brasília, 2001. 
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3.5 P-36 

 

 

 

A plataforma de produção P-36 estava instalada no campo de Roncador, na 

Bacia de Campos, que é operado pela Petrobras desde 2000. Em março de 2001, 

durante a operação de esgotamento de água no tanque de drenagem de 

emergência de uma das colunas da plataforma, problemas operacionais na partida 

da bomba de esgotamento fizeram com o que houvesse fluxo inverso de óleo e gás 

pelas linhas de escoamento. Esse fluxo passou por uma válvula provavelmente 

danificada ou parcialmente aberta, entrando por outro tanque. Aproximadamente 2 

horas depois do começo da operação, a entrada constante de pressão no tanque 

levou a ruptura do mesmo, ocorrendo a primeira explosão.67 

Ela desencadeou um vazamento de gás para os conveses superiores e após 

20 minutos sucedeu a segunda explosão, que atingiu a área do convés do tank top. 

                                                 

67 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Análise do acidente com a 
plataforma P-36 - Relatório da Comissão de Investigação ANP / DPC”. Rio de Janeiro, 2001. 

Fonte: Ururau Jornal Online 

Figura 6 - Adernamento da P-36 
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Foi nesse momento que foram vitimados 11 funcionários da brigada de incêndio da 

plataforma. Isso foi suficiente para a coluna alagar, causando o adernamento da 

embarcação. Depois de inúmeras tentativas de manter a plataforma nivelada, houve  

a perda total do sistema de controle operacional e sucessivo abandono da 

unidade.68 

O relatório de investigação, feito em conjunto pela ANP e DPC (Diretoria de 

Portos e Costas), citou o sistema de gestão operacional das atividades marítimas de 

petróleo e gás natural, especificamente da P-36, como deficiente, já que 

apresentava não conformidades relativas aos procedimentos de manutenção e 

operação. Também relatou as necessidades de revisão dos critérios de projetos de 

engenharia e de aprimoramento na resposta de emergência de alto risco e nos 

planos de contingência de acidentes de grande porte.69 

O derramamento no mar foi de 7,5 mil barris de óleo diesel. Em 2007 a 

Petrobras foi multada em R$ 100 milhões, mas recorreu pois entende que não 

aconteceu dano ao meio ambiente.70 Apenas o custo da plataforma perdida foi de 

US$ 356 mihões.71 

  

                                                 

68 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Análise do acidente com a 
plataforma P-36 - Relatório da Comissão de Investigação ANP / DPC”. Rio de Janeiro, 2001. 
69 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Análise do acidente com a 
plataforma P-36 - Relatório da Comissão de Investigação ANP / DPC”. Rio de Janeiro, 2001. 
70 GLOBO. “Acidente da P-36 rende multa de R$ 100 milhões à Petrobras”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL38907-9356,00-
ACIDENTE+DA+P+RENDE+MULTA+DE+R+MILHOES+A+PETROBRAS.html>. Acesso em: 27 de 
abril de 2017. 
71 Folha de S. Paulo. “Plataforma de R$ 1 bilhão afunda com 9 corpos, a 1.360 de 
profundidade”. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u24905.shtml>. 

Acesso em: 13 de julho de 2017. 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL38907-9356,00-ACIDENTE+DA+P+RENDE+MULTA+DE+R+MILHOES+A+PETROBRAS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL38907-9356,00-ACIDENTE+DA+P+RENDE+MULTA+DE+R+MILHOES+A+PETROBRAS.html
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3.6 Deepwater Horizon 

 

 

Em 20 de abril de 2010 ocorreu um blowout na plataforma Deepwater Horizon 

da Transocean, operando no Campo de Macondo, no Golfo do México. A plataforma 

prestava serviços à British Petroleum (BP). 

No momento do acidente, a equipe tinha terminado a perfuração e estava 

finalizando o abandono temporário do poço. Macondo estava em fase exploratória, o 

que significava uma incerteza significativa sobre a geologia, os recursos petrolíferos 

e as características de formação, o que torna a perfuração mais complexa.72 

Anteriormente, fora instalado um tampão de cimento para o isolamento do 

poço, mas a cimentação não foi adequada e o teste de perfis teve o resultado mal 

interpretado por funcionários da BP e da Transocean, levando-os errôneamente a 

acreditar que a zona de hidrocarbonetos no fundo do poço havia sido selada. 

Quando a coluna de perfuração estava sendo removida, a pressão foi 

gradualmente reduzida no reservatório no fundo do poço. Essa ação permitiu o 
                                                 

72US Chemical Safety and Hazard Investigation Board. “Explosion and fire at the Macondo well”. 

Washington, 2014. 

Fonte: Eco Desenvolvimento 

Figura 7 - Acidente Deepwater Horizon 
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influxo de hidrocarbonetos para o poço (kick) e que fluíssem para além da barreira 

de cimento defeituosa, em direção à superfície. 

Enquanto isso, devido à incapacidade de reconhecer o kick, a equipe continou 

a remover a coluna de perfuração, aumentando a taxa de influxo de hidrocarbonetos 

para o poço. Os hidrocarbonetos continuaram a fluir do reservatório por quase uma 

hora, sem a intervenção humana ou ativação de controles automatizados. 

A força dos hidrocarbonetos resultou em fluidos do poço jorrando no chão da 

plataforma - um blowout. Nesse ponto, a equipe tomou medidas para ativar o 

Blowout Preventer (BOP). Este elemento crítico de segurança, localizado no fundo 

do mar, selou temporariamente o poço, mas não pôde parar os hidrocarbonetos que 

já estavam acima dele de serem jogados para a plataforma. 

Uma vez que o petróleo e gás estavam acima do BOP, a única opção era 

desviá-los para um local mais seguro, fora da plataforma. No entanto, o fluxo do 

desviador foi predefinido para encaminhar fluidos para o separador de gás-fluido de 

perfuração ao invés de ao lado da plataforma. O separador foi rapidamente 

sobrecarregado, já que não foi projetado para controlar com segurança um fluxo 

dessa magnitude. Como resultado, fluido de perfuração e hidrocarbonetos atingiram 

a plataforma. Os hidrocarbonetos encontraram uma fonte de ignição e as explosões 

e o incêndio seguiram. A pressão do poço fez com o que a coluna de perfuração 

cedesse, o que impediu o BOP de selar o poço.73 

O blowout, que ocasionou o incêndio e o posterior afundamento da 

plataforma, bem como a ruptura da coluna de perfuração, teve como consequência a 

morte de 11 funcionários, somados a outros 17 gravemente feridos. O vazamento foi 

estimado em 4,9 milhões de barris de petróleo74 durante 86 dias, contaminando 

praias, manguezais, animais e ecossistemas estuarinos, além dos prejuízos aos 

pescadores e comunidades costeiras, ao turismo e a economia local.75 

Em última análise, não houve barreiras efetivas para prevenir ou mitigar uma 

explosão. As barreiras físicas destinadas a evitar tal desastre não foram bem 

                                                 

73 US Chemical Safety and Hazard Investigation Board. “Explosion and fire at the Macondo well”. 

Washington, 2014. 
74 USCG. “On Scene Coordinator Report Deepwater Horizon Oil Spill: submitted to the National 
Response Team, 2011”. 
75 Goncalves, C. I. S.; Nova, R. S., Vasconcelos Jr., P. S. “Impactos Ambientais da Indústria do 
Petróleo em Produção Offshore”. 2010. 
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projetadas, construídas, testadas, bem mantidas para as condições do poço ou 

foram removidas. Os sistemas de gestão destinados a garantir a funcionalidade, 

disponibilidade e confiabilidade exigidos dessa barreira eram inadequados. 

Após investigações por parte do governo foi a descoberta que a causa do 

acidente foi a má cimentação no poço, ou seja, houve falha no projeto da 

completação. 

Como resposta, no auge em 2010, a BP mobilizou cerca de 48.000 pessoas, 

coordenou aproximadamente 6.500 navios e implantou mais de 4 km de barragem 

para conter ou absorver o óleo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos acabou com 

as restantes operações de limpeza na área do acidente em abril de 2014.76 Até 

dezembro de 2014, a BP já gastara mais de US$ 14 bilhões. A multa total da 

empresa foi de US$ 20,8 bilhões, aplicada pelo governo federal. O acordo foi 

validado apenas em 201677 e o gasto total da gigante britânica foi de US$ 61,6 

bilhões.78 

  

                                                 

76  BP - British Petroleum. “Deepwater Horizon accident and response.”. Disponível em: < 
http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html>. 
Acesso em: 21 de setembro de 2016. 
77 Revista Exame. “EUA e BP validam acordo por vazamento de petróleo em 2010”. Disponível 

em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/eua-e-bp-validam-acordo-por-vazamento-de-
petroleo-em-2010>. Acesso em: 21 de setembro de 2016. 
78 BOMEY, Nathan. “BP’s Deepwater Horizon costs total $62B”. USA TODAY, 14 jul. 2016. 
Disponível em: <https://www.usatoday.com/story/money/2016/07/14/bp-deepwater-horizon-
costs/87087056/>. Acesso em: 05 de maio de 2017. 

http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/eua-e-bp-validam-acordo-por-vazamento-de-petroleo-em-2010
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/eua-e-bp-validam-acordo-por-vazamento-de-petroleo-em-2010


48 

 

 

3.7 Frade 

 

 

O incidente ocorreu no Campo de Frade, operado pela concessionária 

Chevron e um dos campos na Bacia de Campos, principal área sedimentar já 

explorada na costa brasileira.79  

Em novembro de 2011, durante a perfuração, que estava sendo realizada em 

unidade da Transocean, ocorreu um kick80, quando atingiu-se um trecho superior do 

reservatório que estava sobrepressurizado, devido a injeção de água feita 

anteriormente. Constatado o kick, aconteceu o fechamento do BOP 81 , mas as 

paredes do poço não resistiram e fraturaram, pois foram submetidas a pressões 

maiores do que o seu limite de resistência. Iniciou-se, então, um underground 

blowout82, onde petróleo passou a fluir do reservatório até cerca de 700 metros do 

                                                 

79  PETROBRAS. “Bacia de campos”. Disponível em: < http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-

atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-de-campos.htm>. Acesso em: 21 de abril de 2017. 
80 Kick é o influxo indesejado de fluido da formação para o poço. 
81 Blowout Preventer (BOP) é um conjunto de válvulas que não permitem que haja influxo de fluidos 
pela cabeça do poço para superfície 
82 Underground blowout é o fluxo descontrolado de fluidos da formação de uma zona para a outra. 

Figura 8 - Acidente de Frade 

Fonte: Olhar Oceanográfico - UERJ  

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-de-campos.htm
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-de-campos.htm


49 

 

 

leito marinho. Como a última sapata estava pouco profunda (apenas a 600 metros 

do leito marinho), o fluido do underground blowout deslocou-se até o leito marinho.83 

O underground blowout só foi detectado dois dias depois, apesar de haver 

indicativos de sua existência, como o histórico das pressões durante o fechamento 

do BOP, a grande perda de fluido de perfuração ao tentar controlar o kick e o 

aparecimento de mancha de óleo desconhecida no mar horas depois do fechamento 

do poço. A junção dos três fatores causais (kick, fratura em poço aberto e a 

migração de óleo até o fundo do mar) culminaram no vazamento de 3.700 barris de 

petróleo.84 

A partir de investigações feitas pela ANP, com dados coletados na sede da 

Chevron e nas plataformas, chegou-se à conclusão que a concessionária ignorou 

informações indispensáveis, como os testes de resistência de formação de 3 poços 

de correlação, que poderiam evitar o kick, o blowout e o subsequente vazamento no 

fundo do mar.85 

A Transocean não foi responsabilizada, porém a Chevron desembolsou um 

total de US$ 17,5 bilhões, dentre multas, compensações e prevenção de acidentes. 

Além disso, 19 pessoas foram indiciadas por crimes ambientais e sonegação de 

informações a autoridades, inclusive George Buck, presidente da Chevron no 

Brasil.86 

  

                                                 

83ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Investigação do incidente 
de vazamento de petróleo no Campo de Frade: Relatório final”. 2012. 
84 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Investigação do incidente 
de vazamento de petróleo no Campo de Frade: Relatório final”. 2012. 
85 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Investigação do incidente 
de vazamento de petróleo no Campo de Frade: Relatório final”. 2012. 
86 O GLOBO. “Gigante americana Chevron provoca vazamento de óleo na Bacia de Campos”. 
Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/gigante-americana-chevron-provoca-
vazamento-de-oleo-na-bacia-de-campos-20427385>. Acesso em: 23 de abril de 2017. 
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4 Legislação Ambiental e de Segurança 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar e comparar o arcabouço regulatório 

ambiental que restringe as atividades de E&P de óleo e gás no Brasil e EUA. Essa 

restrição é feita com o propósito de proteger e preservar o meio ambiente. 

 

4.1 Brasil 

 

Esse item tem a finalidade de analisar as entidades, a legislação ambiental e 

os planos de contingência relacionados à indústria de petróleo nacional. 

 

4.1.1 Entidades Controladoras na Indústria de Petróleo 

 

Com base na legislação brasileira, é possível visualizar três principais órgãos 

federais cuja atuação tem relação direta com a indústria de petróleo nacional: ANP 

(órgão regulador da indústria do petróleo), Ibama (autoridade ambiental) e Marinha 

do Brasil (autoridade marítima). 

A ANP foi criada em 1998, sendo autarquia federal, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia (MME) e é responsável pela regulação, contratação e fiscalização 

Figura 9 - Papéis na Indústria de Petróleo no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 
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das atividades na indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil. A 

fiscalização tem como finalidade evitar falhas na segurança operacional das 

instalações e também prejuízos à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. Possui 

uma secretaria executiva e 16 superintendências, que cobrem todos os segmentos 

da indústria.87 

Entre as áreas de atuação, destacam-se: exploração e produção de petróleo 

e gás; refino, processamento, transporte, armazenamento e comercialização; 

importação e exportação; royalties e participações governamentais; distribuição e 

revenda; fiscalização.88 

O Ibama foi criado em 1989, pela Lei nº 7.735/89, a partir de uma fusão de 

quatro órgãos governamentais: Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), Superintendência do Desenvolvimento 

da Pesca (SUDEPE) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF).89 É 

composto por cinco diretorias: Diretoria de Planejamento, Administração e Logística 

(Diplan), Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro), Diretoria de Licenciamento 

Ambiental (Dilic), Diretoria de Qualidade Ambiental (Diqua) e Diretoria de Uso 

Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo).90 

O instituto exerce o poder de polícia ambiental e suas atribuições são 

relativas ao controle da qualidade do ambiente, à aprovação de uso dos recursos 

naturais, ao licenciamento ambiental e à fiscalização, monitoramento e controle 

ambiental.91 

Por último, a Marinha do Brasil, que cuida da defesa das águas marítimas e 

fluviais do país desde o período colonial, no século XVIII. De modo geral, a Marinha 

é encarregada de monitorar e controlar o litoral do país, de forma a protegê-lo e 

                                                 

87  ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Fiscalização das 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural”. Disponível em: 
<www.anp.gov.br/wwwanp/?dw=73180. Acesso em: 07 de junho de 2017. 
88 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Institucional”. Disponível 
em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/institucional>. Acesso em: 07 de junho de 2017. 
89 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Sobre o 
Ibama”. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/convenios/186-acesso-a-

informacao/institucional/613-sobre-o-ibama. Acesso em: 08 de junho de 2017. 
90 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Quem é 
quem”. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/institucional/quem-e-quem. Acesso em: 08 de junho 
de 2017. 
91 BRASIL. Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. “Dispõe sobre a extinção de órgão e de 
entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e dá outras providências”. Brasília. 

http://www.anp.gov.br/wwwanp/institucional
http://www.ibama.gov.br/convenios/186-acesso-a-informacao/institucional/613-sobre-o-ibama
http://www.ibama.gov.br/convenios/186-acesso-a-informacao/institucional/613-sobre-o-ibama
http://www.ibama.gov.br/institucional/quem-e-quem
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conhecer mais a fundo sobre o meio ambiente marítimo. Também deve lidar 

imediatamente com eventuais urgências no território marítimo do Brasil.92 

 Segundo a lei 9.966/00, que dispõe sobre a prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por derramamento de óleo e outras substâncias 

nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, os papeis da Marinha são: 93   

- Fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio, e as cargas 

nocivas ou perigosas embarcadas;  

- Levantamento de informações e dados, apurando os responsáveis por acidentes 

com danos ambientais em navios, plataformas e suas instalações de apoio;  

- Encaminhamento de informações, dados e resultados da apuração ao órgão 

federal de meio ambiente, com o intuito de avaliar a dimensão dos danos ao meio 

ambiente e iniciar as medidas judiciais cabíveis;  

- Relatar à ANP qualquer anormalidade encontrada nas fiscalizações de navios, 

plataformas e suas instalações de apoio, sempre que pertinente à indústria de 

petróleo.  

  

4.1.2 Legislação Ambiental Brasileira 

 

O poder do Estado é exercido por meio da criação de leis e instituições 

públicas. A regulamentação é o instrumento burocrático do Estado, que regula 

determinados setores econômicos. 

Pode-se dizer que o homem, desde os primórdios, é o grande responsável 

pela enorme e constante degradação do meio ambiente no planeta. Isso ocorre 

devido à sua própria existência e natureza. É possível afirmar que não vivemos, há 

muito tempo, em harmonia com o meio ambiente. Por esse motivo, foi necessária a 

consolidação de normas, metas, instrumentos e penalidades. 

É possível visualizar que o regime de exploração de petróleo no Brasil sofreu 

várias modificações desde o Império. Somente em 1953, a partir da criação da 

                                                 

92 MD - Ministério da Defesa. “Marinha do Brasil”. Disponível em: 

<http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil>. Acesso em: 09 de junho de 
2017. 
93 BRASIL. Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000. “Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências”. Brasília. 

http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil
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Petrobras, a União passou a ter o monopólio da E&P de petróleo. A lei 2.004 de 

1953 criou a Petrobras, dispôs sobre a Política Nacional do Petróleo e definiu as 

atribuições do Conselho Nacional do Petróleo. Foi estabelecido então o monopólio 

estatal do petróleo, que significava o monopólio da União na exploração, produção, 

refino e transporte de petróleo no Brasil. A lei de 1953 foi revogada em 1997 pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, que sancionou a Lei do Petróleo (lei nº 

9.478 de 1997). 

A legislação ambiental brasileira teve seu início em 1981, com a lei nº 6.938, 

que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).94 Foi um marco legal da 

história de proteção ambiental, já que anteriormente cada estado ou município tinha 

autonomia de decisão sobre o meio ambiente de forma independente. 

A partir da criação da PNMA iniciou-se uma integração de políticas 

ambientais, tendo como guia as diretrizes e instrumentos estabelecidos na referida 

lei pela União, tornando-as mais eficazes. Além disso, também foram definidos 

importantes conceitos básicos relacionados ao meio ambiente e poluição. 

O objetivo geral da PNMA é preservar, melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental favorável à vida, de forma a garantir, no país, o desenvolvimento 

socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da vida 

humana.95 

De forma a atingir os objetivos da PNMA, foram estabelecidos instrumentos. 

Dentre eles, destacam-se96: 

- Implantação de padrões de qualidade ambiental: são normas associadas aos 

níveis permitidos de poluição, seja do ar, do solo, da água ou dos ruídos; 

- Avaliação de impactos ambientais (AIA): mecanismo de defesa do meio 

ambiente, composto por procedimentos administrativos e técnicos, com o objetivo de 

analisar os impactos ambientais da instalação de forma a decidir a concessão do 

licenciamento; 

                                                 

94  BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”.  
95 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”.  
96 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”.  
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- O licenciamento de atividades poluidoras: processo administrativo que tramita 

por órgãos ambientais, cujo objetivo é estabelecer as exigências e condições do 

exercício de uma atividade causadora de impactos ambientais; 

- Criação de áreas de proteção ambiental; 

- Penalidades para quem não cumprir as normas de preservação ou reparação da 

degradação ambiental; 

 

Além de instituir a PNMA, a lei nº 6.938 também estrutura o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), composto por órgãos e entidades de níveis federal, 

estadual, distrital e municipal, que são encarregados de proteger e melhorar a 

qualidade ambiental. Esse sistema, segundo Antunes97, tem uma forte influência do 

National Environmental Policy Act, cujo propósito é criar uma rede de instituições 

governamentais, nas três esferas de poder, com a finalidade de implantar a PNMA. 

O SISNAMA é o conjunto de entidades públicas, de forma a assegurar o 

equilíbrio do meio ambiente, conforme previsto na Constituição Federal. Ele é 

composto por: 

 

Figura 10 - Estrutura do SISNAMA 

 

Fonte: MMA 

                                                 

97 Antunes, P. B. “Direito Ambiental”. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é um órgão deliberativo e 

consultivo, também instituído pela lei 6.938, que dispõe sobre a PNMA. 

O conselho é um colegiado representativo de cinco setores: órgãos federais, 

estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. Ele é formado por 

Plenário, Comitê de Integração de Políticas Ambientais (CIPAM), Câmaras Técnicas 

(CT), Grupos de Trabalho (GT), Grupos Assessores (GA) e Câmera Especial 

Recursal (CER).98 Dentre suas competências, se evidenciam:99 

 

- Estabelecer critérios e normas, quando proposto pelo Ibama ou demais 

integrantes do SISNAMA e CONAMA, para o licenciamento de atividades poluidoras, 

que deve ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

supervisionado pelo Instituto mencionado. 

- Definir, quando achar necessário, a realização de estudos de alternativas e 

possíveis consequências ambientais de projetos privados ou públicos, solicitando 

aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades privadas, 

informações indispensáveis à apreciação de estudos e relatórios de impacto 

ambiental, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, 

especialmente em áreas de patrimônio nacional; 

- Estabelecer, de forma privada, padrões nacionais e normas de controle da 

poluição gerada por veículos automotores, embarcações e aeronaves, mediante 

audiência dos Ministérios competentes; 

- Estabelecer normas, padrões e critérios relacionados ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, em especial os hídricos; 

- Deliberar, sob a forma de resoluções, recomendações, proposições e monções, 

de forma a cumprir os objetivos da PNMA. 

 

                                                 

98 MMA - Ministério do Meio Ambiente. “O que é o CONAMA?”. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 
99 MMA - Ministério do Meio Ambiente. “O que é o CONAMA?”. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm
http://www.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm
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Outra importante lei para a indústria de petróleo é a lei 9.478, mais conhecida 

como Lei do Petróleo, sancionada em 06 de agosto de 1997. Ela dispõe sobre a 

política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio de petróleo, institui 

o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a ANP e dá outras 

providências. 

O CNPE, presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, é um órgão 

de assessoramento do Presidente da República para formulação de políticas 

nacionais e diretrizes de energia. Suas principais funções são:100 

 

- Promover o aproveitamento racional de recursos energéticos do país; 

- Garantir o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas do país; 

- Determinar diretrizes para a importação e exportação, de modo a atender às 

necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados; 

- Estipular os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção; 

- Definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico da 

indústria de petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos fluidos e biocombustíveis e 

de sua cadeia de suprimento. 

 

A Lei do Petróleo apresenta diferenças em relação à Constituição Federal. 

Enquanto antes existia a possibilidade, passou a ser obrigatória a contratação de 

terceiros para a pesquisa e a lavra. Essas atividades seriam agora reguladas e 

fiscalizadas pela União. Além disso, definiu-se o óleo ou gás extraído como 

propriedade do concessionário, limitando o monopólio da União.101 

Outra importante lei ambiental é a Lei dos Crimes Ambientais (lei 9.605), 

sancionada em 1998. A lei define as responsabilidades da pessoa jurídica, 

permitindo também incriminar a pessoa física autora da infração. Além das 

agressões estabelecidas por lei, também são considerados crimes ambientais as 

condutas que ignoram normas ambientais, mesmo que não haja danos ao meio 

                                                 

100 BRASIL. Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997. “Dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências”. Brasília. 
101  Câmara dos Deputados. “Saiba como evoluiu a legislação brasileira sobre petróleo”. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/agencia/noticias/126538.html>. Acesso em: 28 de junho 
de 2017. 
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ambiente, sendo passível a punições por multa e/ou detenção. Um exemplo são 

empreendimentos sem a devida licença ambiental, onde há desobediência a uma 

exigência da legislação.102 

Os crimes ambientais são classificados em: contra a fauna; contra a flora; 

poluição e outros crimes ambientais; contra o ordenamento urbano e o patrimônio 

cultural; e contra a administração ambiental. 

As penas previstas por lei são aplicadas de acordo com a gravidade da 

infração, ou seja, quanto pior a conduta, mais severa a punição. Ela pode ser 

privativa de liberdade, onde o cumprimento da pena é em regime penitenciário; 

restritiva de direitos, quando são aplicadas penalidades como prestação de serviços 

à comunidade, interdição temporária de direitos e recolhimento domiciliar; ou multa. 

No caso do infrator ser pessoa jurídica, pode ser aplicado: multas; suspensão 

parcial ou total das atividades; interdição temporária do estabelecimento; prestação 

de serviços à comunidade, através do custeio de programas e projetos ambientais, 

de contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas e da execução de 

obras de recuperação de áreas degradadas. 

Perante um crime ambiental, a ação civil pública (regulamentada pela lei 

7.347/85) é o recurso jurídico que protege o meio ambiente. Seu objetivo é reparar o 

dano feito aos recursos ambientais. Pode ser proposta pelo Ministério Público, 

Defensoria Pública, União, Estado, Município, empresas públicas, fundações, 

sociedades de economia mista e associações de proteção ao meio ambiente.103 

 

4.1.3 Planos para Incidentes de Poluição por Óleo 

 

No Brasil existem três tipos de planos legais para o combate à poluição 

causada por derramamento de óleo em águas sob jurisdição nacional, que podem 

ser acionados de forma complementar: Plano de Emergência Individual (PEI); Plano 

de Área (PA); Plano Nacional de Contingência (PNC). 

                                                 

102 O Eco. “Entenda a lei de crimes ambientais”. Disponível em: <http://www.oeco.org.br/dicionario-

ambiental/28289-entenda-a-lei-de-crimes-ambientais/>. Acesso em: 30 de junho de 2017. 
103 O Eco. “Entenda a lei de crimes ambientais”. Disponível em: <http://www.oeco.org.br/dicionario-

ambiental/28289-entenda-a-lei-de-crimes-ambientais/>. Acesso em: 30 de junho de 2017. 
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O PEI é composto por documentos com informações e descrições de 

procedimentos de resposta da instalação a um acidente de poluição por óleo 

resultante de suas atividades em águas brasileiras. Essas instalações podem ser 

terminais, instalações portuárias, portos organizados, sondas terrestres, dutos, 

refinarias, plataformas e equipamentos de apoio, estaleiros, clubes náuticos marinas 

e instalações similares. O PEI foi estabelecido pela Resolução CONAMA nº 398, de 

11 de junho de 2008. Nela estão contidas informações em relação ao conteúdo 

mínimo e orientações para sua estruturação.104 

O objetivo do PEI é assegurar a aptidão da instalação em executar, 

imediatamente, as ações de respostas pressupostas, de forma a atender acidentes 

de poluição por óleo, nas suas diversas maneiras, empregando os próprios recursos, 

humanos e materiais, que podem ser integrados com recursos de terceiros, por meio 

de acordos firmados anteriormente.105 

Diferentes cenários de derramamento de óleo são definidos e são feitas 

simulações da dispersão de manchas no corpo hídrico. Também são listadas as 

características socioambientais das áreas com maior chance de serem 

contaminadas, de modo a estabelecer técnicas e táticas de atuação emergencial. O 

conteúdo do PEI também engloba a dimensão de recursos materiais e humanos 

necessários para a intervenção, práticas de recuperação de locais atingidos, 

organização e fluidez da comunicação, política de treinamentos das equipes e 

mecanismos de gestão e atualização do PEI.106 

O PEI é exigido no âmbito do licenciamento ambiental e aprovado na 

concessão da Licença de Operação (LO), da Licença Prévia de Perfuração (LPper) e 

                                                 

104 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano de 
Emergência Individual”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-

e-derivados/plano-de-emergencia-individual>. Acesso em: 01 de junho de 2017. 
105 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano de 
Emergência Individual”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-
e-derivados/plano-de-emergencia-individual>. Acesso em: 01 de junho de 2017. 
106 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano de 
Emergência Individual”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-

e-derivados/plano-de-emergencia-individual>. Acesso em: 01 de junho de 2017. 

http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual


59 

 

 

da Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), quando cabível. São 

avaliados por órgãos estaduais de meio ambiente e pelo Ibama.107  

Os PA foram instituídos pelo decreto nº 4.871, de 06 de novembro de 2003 

para o combate à poluição por óleo em águas brasileiras em área com concentração 

de instalações, como instalações portuárias, portos organizados ou plataformas e 

suas instalações de apoio.108 

 A proposta do PA é integrar vários PEI da área, de forma a combater 

acidentes de poluição por óleo, tornar mais fácil, ampliar a eficiência do plano e 

direcionar os atos necessários no caso de um acidente de poluição por óleo de 

origem não conhecida. Nele são estabelecidos mecanismos de resposta conjunta a 

serem realizados.109 

A elaboração do PA é feita pelos responsáveis por entidades exploradoras 

das instalações citadas anteriormente, com a coordenação do órgão ambiental 

competente, que também determina a sua extensão.110 

Finalmente, o PNC foi instituído pelo Decreto nº 8.127, de 22 de outubro de 

2013, e define responsabilidades, monta uma estrutura organizacional e fixa 

instruções, atos e métodos, com o propósito de ocorrer uma operação conjunta de 

órgãos e entidades públicas e privadas, aumentando assim a eficácia da resposta de 

acidentes de poluição por óleo que afetam as águas brasileiras, além de reduzir os 

desastres ambientais e impedir danos à saúde pública.111 

O PNC somente deverá ser implementado na ocorrência de incidentes de 

grandes dimensões, quando os agentes poluidores não forem suficientes para 

                                                 

107 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano de 
Emergência Individual”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-
e-derivados/plano-de-emergencia-individual>. Acesso em: 01 de junho de 2017. 
108 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Planos de 
Área”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-

derivados/planos-de-area>. Acesso em: 05 de junho de 2017. 
109 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Planos de 
Área”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-
derivados/planos-de-area>. Acesso em: 05 de junho de 2017. 
110 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Planos de 
Área”. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-

derivados/planos-de-area>. Acesso em: 05 de junho de 2017. 
111 Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
Nacional (PNC).” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-

derivados/pnc>. Acesso em: 06 de junho de 2017. 

http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/plano-de-emergencia-individual
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/planos-de-area
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/planos-de-area
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/planos-de-area
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/planos-de-area
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/planos-de-area
http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/planos-de-area
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solucionar a situação. Este plano abrange 17 ministérios e seu objetivo é diminuir o 

tempo de resposta dos relevantes impactos ambientais. O PNC somente organiza e 

facilita a resposta, não assumindo seus recursos, que são de responsabilidade do 

poluidor.112 

Sua estrutura organizacional é formada por instâncias. A figura executiva 

principal é o coordenador operacional, que é encarregado de comandar ações 

imediatamente posteriores ao incidente, garantindo a segurança da vida humana, 

proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades. Além de exigir ações 

do poluidor, ele também precisa assegurar a documentação e contabilização de 

recursos públicos utilizados, elaborar diversos relatórios técnicos e assegurar a 

comunicação interna e com a imprensa. Seu papel é exercido pela Marinha, caso 

ocorra em águas marítimas, pelo Ibama, quando acontece em águas continentais ou 

pela ANP, para situações que contenham equipamentos submarinos de produção e 

perfuração de óleo.113 

O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) é formado pela ANP, Ibama 

e Marinha, sua função é acompanhar todos os acidentes, inclusive os de menor 

porte, julgando a significância do incidente, classificando-o como nacional ou não, 

tendo como base a proporção do acidente, possibilidade de atingir águas 

internacionais, ameaça a recursos significativos, volume derramado, eficácia do PEI 

e PA, entre outros. Além de determinar o acionamento do PA ou do PNC, quando é 

o caso, também designa seu coordenador operacional e convoca e coordena o 

comitê de suporte, quando necessário.  

A autoridade nacional é executada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

sua função é coordenar todos os procedimentos do PNC, inclusive o comitê 

executivo e o de suporte, articular os órgãos do SISNAMA, com o fim de apoiar 

ações de resposta definidas pelo GAA, decidir a necessidade de solicitar apoio ou 

                                                 

112  Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
Nacional (PNC).” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-

derivados/pnc>. Acesso em: 06 de junho de 2017. 
113  Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
Nacional (PNC).” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-

derivados/pnc>. Acesso em: 06 de junho de 2017. 
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prestar assistência operacional e comunicar o acionamento do PNC ao comitê de 

suporte.114 

O comitê executivo é composto pelo MMA, MME, ANP, Ibama, Marinha, pela 

Secretaria de Portos da Presidência da República e Secretaria Nacional de Defesa 

Civil, do Ministério da Integração Nacional. Sua função é estabelecer diretrizes para 

implementar o plano, elaborar o manual do PNC, definir o programa de simulados e 

articular, supervisionar e apoiar ações dos outros integrantes do PNC.115 

O comitê de suporte é composto pela Casa Civil da Presidência da Repúlica; 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Instituto Nacional de 

Meteorologia; Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha, Exército e 

Aeronáutica; Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional e 

Secretaria da Receita Federal; Ministério da Integração Nacional, por meio da 

Secretaria Nacional de Defesa Civil; Ministério da Justiça, por meio do 

Departamento de Polícia Federal; Ministério do Meio Ambiente, por meio do Ibama, 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Agência Nacional de 

Águas; MME, por meio da ANP; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho e 

Emprego; Ministério dos Transportes; Ministério da Pesca e Agricultura; Secretaria 

Especial de Portos da Presidência da República. Seu papel é assegurar recursos 

humanos e materiais solicitados pelo GAA, atender as chamadas da autoridade 

nacional e do GAA e aumentar a capacidade nacional de resposta.116 

 

 

                                                 

114  Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
Nacional (PNC).” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-
derivados/pnc>. Acesso em: 06 de junho de 2017. 
115  Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
Nacional (PNC).” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-
derivados/pnc>. Acesso em: 06 de junho de 2017.  
116 MME - Ministério de Minas e Energia. “Plano Nacional de Contingência”. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cmads/audiencias-publicas/audiencias-publicas/08-05-2012-definicao-e-criacao-de-
novos-modelos-eficazes-de-prevencao/apresentacoes/marco-antonio-almeida>. Acesso em: 07 de 
junho de 2017. 
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Figura 11 - Fluxograma de medidas após um incidente 

Fonte: Ibama 

 

Além desses três planos, existe também o Plano Nacional de Ação de 

Emergência para Fauna Impactada por Óleo (PAE-Fauna), criado pelo Instituto 
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Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e Ibama, com o intuito de 

diminuir o impacto à fauna brasileira em um acidente de vazamento de óleo.117 

 

4.2 Estados Unidos da América 

 

Esse item tem a finalidade de analisar as entidades, a legislação ambiental e 

os planos de contingência relacionados à indústria de petróleo dos EUA. 

Antes, é necessário definir o termo plataforma continental externa (Outer 

Continental Shelf - OCS). Ele se refere a todas as terras submersas, seu subsolo e 

leito marinho que pertencem aos EUA e estão localizados no mar fora da jurisdição 

dos estados. Ele foi dividido em quatro regiões de concessão: 

 

                                                 

117  Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. “Plano 
Nacional de Ação de Emergência para Fauna Impactada por óleo - PAE FAUNA”. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/pnc?id=136>. Acesso em: 07 
de junho de 2017. 

Fonte: BOEM 

Figura 12 - Regiões da OCS 
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4.2.1 Entidades Controladoras na Indústria de Petróleo 

 

Os Departamentos Executivos dos Estados Unidos são as unidades primárias 

do poder executivo do governo federal e são análogos aos Ministérios, comuns no 

sistema parlamentar, inclusive no Brasil. 

O Departamento de Energia (Department of Energy - DOE) tem a missão de 

garantir a segurança e a prosperidade dos EUA, abordando seus desafios 

energéticos, ambientais e nucleares através de soluções tecnológicas.118 

O DOE mantém reservas de petróleo de emergência, assegura o 

desenvolvimento responsável dos recursos de petróleo e gás dos EUA e executa  as 

responsabilidades regulatórias do gás natural. Além disso, cientistas estão 

desenvolvendo tecnologias para reduzir as emissões de carbono e garantir que as 

fontes de energia fóssil desempenhem um papel no futuro da energia limpa dos 

EUA.119  

                                                 

118 DOE - Department of Energy. “About us”. Disponível em: <https://energy.gov/about-us>. Acesso 

em: 17 de junho de 2017. 
119 DOE - Department of Energy. “Fossil”. Disponível em: <https://energy.gov/science-

innovation/energy-sources/fossil>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 13 - Papéis na Indústria de Petróleo nos EUA 
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O Departamento do Interior dos EUA (Department of Interior - DOI) é o 

administrador e gerente dos recursos naturais lá presentes, como petróleo, gás, 

carvão, energia hidrelétrica e fontes de energia renováveis. 120  Ele possui nove 

escritórios, dentre eles:121 

 

i. Escritório de Assuntos Indígenas (Bureau of Indian Affairs - 

BIA) 

 

O BIA juntamente com o BLM, regula a produção de óleo em terras indígenas. 

 

ii. Escritório de Gestão de Terras (Bureau of Land Management - 

BLM) 

 

O BLM regula o desenvolvimento, exploração e produção de óleo em 

propriedades federais onshore. Sua missão é manter a saúde, a diversidade e a 

produtividade das terras públicas dos EUA para o uso e gozo das gerações 

presentes e futuras. É, então, um administrador de terras públicas com foco na 

proteção e conservação dos recursos naturais, entre eles: produção de energia 

renovável, extração mineral, concessão e desenvolvimento de petróleo e gás, 

colheita de madeira, habitat selvagem e recursos culturais.122 

 O petróleo e gás extraídos de terras públicas e indígenas representaram 7% e 

11% respectivamente, do total consumido pelos EUA no ano fiscal de 2015. Apesar 

de gastar aproximadamente US$ 138 milhões em 2015, obteve uma receita de US$ 

2,24 bilhões em royalties, pagamentos de concessão e bônus de assinatura, que 

                                                 

120 DOI - Department of Interior. “American Energy”. Disponível em: <https://www.doi.gov/energy>. 

Acesso em: 13 de junho de 2017. 
121 DOI - Department of Interior. “Bureaus”. Disponível em: <https://www.doi.gov/bureaus>. Acesso 

em 13 de junho de 2017 
122 BLM - Bureau of Land Management. “Our Mission”. Disponível em: 

<https://www.blm.gov/about/our-mission>. Acesso em: 15 de junho de 2017. 

https://www.doi.gov/energy
https://www.blm.gov/about/our-mission
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foram divididos entre o Tesouro Americano (U.S. Treasury) e os estados onde 

ocorreram as atividades.123 

A autoridade do BLM para administrar os recursos públicos de petróleo e gás 

nos 48 estados vem de duas leis: Lei de Concessão Mineral de 1920 (Mineral 

Leasing Act of 1920 - MLA) e Lei de Concessão Mineral de 1947 (Mineral Leasing 

Act of 1947). 

São emitidos dois tipos de concessões, ambas com dez anos de duração, 

para a exploração e desenvolvimento de petróleo e gás em terras pertencentes ou 

controladas pelo governo federal: as competitivas e não competitivas. É exigido, 

através do Ato Federal de Reforma de Concessão Onshore de 1987 (Federal 

Onshore Oil and Gas Leasing Reform Act of 1987), que todas as terras públicas 

disponíveis para concessão sejam primeiramente oferecidas de forma competitiva. 

Sendo assim, os contratos não competitivos só podem ser emitidos caso não haja 

ofertas no leilão de concessões competitivas.124 

A maior prioridade do programa de óleo e gás do BLM é garantir que as 

operações sejam feitas com segurança e responsabilidade. Para esse fim, o 

Escritório realiza anualmente milhares de inspeções em concessões de petróleo e 

gás, de forma a garantir que as diversas leis de concessão de minerais federais e 

indígenas sejam conhecidas e seguidas.125 

Existem vários tipos de inspeções: 126 

- Inspeções de produção, que são conduzidas em instalações de produção para 

garantir que o equipamento, as práticas e os procedimentos estejam de acordo com 

os regulamentos, ordens e quaisquer documentos de aprovação aplicáveis;  

                                                 

123 BLM - Bureau of Land Management. “About the BLM oil and gas program”. Disponível em: 

<https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about>. Acesso em: 15 de junho de 
2017. 
124 BLM - Bureau of Land Management. “General oil and gas leasing instructions”. Disponível em: 
<https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing>. Acesso 
em: 15 de junho de 2017. 
125 BLM - Bureau of Land Management. “Inspection and Enforcement”. Disponível em: 

<https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/inspection-and-enforcement>. 
Acesso em: 17 de junho de 2017. 
126  BLM - Bureau of Land Management. “Inspection and Enforcement”. Disponível em: 
<https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/inspection-and-enforcement>. 
Acesso em: 17 de junho de 2017. 

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing
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- Inspeções de perfuração, que são conduzidas em um poço que está sendo 

perfurado de forma a assegurar que equipamentos, práticas e procedimentos 

estejam de acordo com o documento de aprovação;  

- Inspeções de abandono, feitas durante o tamponamento de poços de petróleo e 

gás, que podem ser poços esgotados ainda produzindo ou poços secos 

recentemente perfurados; 

- Inspeções de workover127, que são feitas em poços produtores, esgotados ou 

em manutenção durante intervenções de workover;  

- Inspeções ambientais, tipicamente realizadas por Especialistas em Recursos 

Naturais (Natural Resource Specialists - NRS), Cientistas Ambientais (Environmental 

Scientists - ES) ou outros especialistas em programas de recursos (biólogos da vida 

selvagem, arqueólogos...). Nelas incluem-se inspeções de recuperação, problemas 

erosivos, acumulação de estoque de solo, métodos de descarte de água, entre 

outras;  

- Inspeções de verificação de registros, onde há a comparação de registros de 

produção com os relatórios de produção enviados ao Escritório da Receita dos 

Recursos Naturais (Office of Natural Resources Revenue - ONRR);  

- Inspeções de eventos indesejáveis, realizadas quando ocorrem derramamentos 

ou acidentes em uma locação de petróleo e gás;  

- Inspeções de suposto roubo, conduzidas quando um suposto roubo de produção 

é reportado a um escritório de campo do BLM pelo operador ou público. 

 

iii. Escritório de Gerenciamento de Energia dos Oceanos (Bureau 

of Ocean Energy Management - BOEM) 

 

É necessário ressaltar que anteriormente todas as atividades relativas à OCS 

eram realizadas pelo Serviço de Administração dos Minerais (Mineral Management 

Service - MMS). Em maio de 2010, esse órgão foi renomeado para Escritório de 

Gerenciamento de Energia dos Oceanos, Regulações e Execução (Bureau of Ocean 

Energy Management, Regulation and Enforcement - BOEMRE) para descrever com 

                                                 

127 Workover são intervenções, posteriores à completação, feitas ao longo da vida produtiva de um 
poço, com o objetivo de manter a produção ou eventualmente melhorar a produtividade. 
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mais precisão o escopo de supervisão da organização. A instituição tinha missões 

conflitantes de promover a exploração de recursos, fazer cumprir os regulamentos 

de segurança e maximizar as receitas das operações, por isso não poderia 

acompanhar os desafios de supervisionar a indústria que opera na OCS.128 

Em outubro de 2010 o ONRR se separou do BOEMRE e o BOEMRE foi 

dividido entre BOEM e BSEE. Isso ocorreu porque a estrutura institucional dos EUA 

estava em fase de transição em função do acidente da plataforma Deepwater 

Horizon. O objetivo era separá-las de forma a cada agência ser independente e ter 

papéis e missões claramente definidos. 

O BOEM cuida da exploração de recursos offshore. Sua missão é gerenciar a 

exploração e o desenvolvimento dos recursos energéticos e minerais da OCS de 

forma ambientalmente e economicamente responsável. 

Possui um programa de concessão offshore de óleo e gás. No ano fiscal de 

2016, as receitas de concessão federal da OCS foram de aproximadamente US$ 2,8 

bilhões. O valor das vendas dos recursos de petróleo e gás totalizou cerca de US$ 

26 bilhões e gerou cerca de US$ 55 bilhões em gastos totais na economia.129 

Suas principais funções incluem: 130 

 

- Realizar a venda de concessões de petróleo e gás na OCS e negociar 

acordos de areia e cascalho (cujos principais usos são a proteção da costa, a 

alimentação da praia e os projetos de restauração do habitat costeiro);  

- Preparar e supervisionar avaliações ambientais, incluindo análises da Lei de 

Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act - NEPA) para energia 

offshore e desenvolvimento mineral;  

- Desenvolver, financiar e administrar rigorosa pesquisa científica para 

informar as decisões políticas relativas ao desenvolvimento de recursos minerais e 

de energia na OCS;  

                                                 

128 BOEM - Bureau of Ocean Energy Management. “The reorganization of the former MMS”. 

Disponível em: <https://www.boem.gov/Reorganization/>. Acesso em: 22 de junho de 2017. 
129 BOEM - Bureau of Ocean Energy Management. “Fact Sheet”. Disponível em: 

<https://www.boem.gov/BOEM-Fact-Sheet/>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 
130 BOEM - Bureau of Ocean Energy Management. “Fact Sheet”. Disponível em: 

<https://www.boem.gov/BOEM-Fact-Sheet/>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 

https://www.boem.gov/BOEM-Fact-Sheet/
https://www.boem.gov/BOEM-Fact-Sheet/
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- Supervisionar, de forma ordenada, segura e ambientalmente responsável, o 

desenvolvimento das atividades de energia renovável na OCS;  

- Realizar o programa quinquenal de concessão de óleo e gás da OCS, que 

supervisiona avaliações do potencial energético dos recursos minerais da OCS, 

reservas de petróleo e gás, desenvolve projeções de produção e realiza avaliações 

econômicas para garantir um justo valor de mercado. 

 

iv. Escritório de Supervisão da Segurança e do Meio Ambiente 

(Bureau of Safety and Environmental Enforcement - BSEE) 

 

O BSEE é a principal agência federal encarregada de melhorar a segurança e 

garantir a proteção ambiental relacionada ao setor de energia offshore, 

principalmente de petróleo e gás natural, na OCS. O Escritório regula a segurança 

do trabalhador, a preparação para emergências, a responsabilidade ambiental e a 

conservação de recursos offshore.131  

A missão do BSEE é promover a segurança, proteger o meio ambiente e 

conservar os recursos offshore através do estabelecimento de padrões apropriados 

e da vigorosa supervisão regulamentar e reforço desses regulamentos. Seu objetivo 

é alcançar um alto nível de conformidade com leis e regulamentos, compelir 

resultados seguros e ambientalmente saudáveis e garantir que todos os operadores 

conduzam suas atividades de forma segura e responsável. Sua intenção é que todas 

as empresas que operam na OCS estejam além da conformidade básica e 

conduzam operações priorizando a segurança dos trabalhadores e a proteção do 

meio ambiente.132 

Como parte do seu programa de execução, procura articular e implementar 

regulações claras e se concentra na prevenção de violações. Utiliza todas as 

ferramentas disponíveis para detectar violações e considera riscos operacionais 

quando determina quais ferramentas usar e a quais recursos devem ser 

                                                 

131 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “About Us”. Disponível em: 
<https://www.bsee.gov/who-we-are/about-us>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 
132 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Enforcement Tools”. Disponível em: 
<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools>. Acesso em: 14 de junho 
de 2017. 

https://www.bsee.gov/who-we-are/about-us
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools
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empenhados aos esforços de detecção. Na ocorrência de violações, são aplicadas 

soluções previsíveis, apropriadas para a conduta detectada e que visam mudar o 

comportamento do operador. 

Anualmente é feita uma inspeção agendada a cada instalação offshore de 

petróleo e gás na OCS, podendo acontecer uma inspeção periódica sem aviso 

prévio. A inspeção anual examina todos os equipamentos de segurança projetados 

para evitar explosões, incêndios, derramamentos ou outros acidentes.133 Além das 

inspeções, na ocorrência de algum incidente grave são realizadas investigações. 

Todas as violações podem ser detectadas antecipadamente através de 

inspeções e outras atividades de monitoramento. Em tais casos, o infrator é 

notificado com um Incidente de Não-Conformidade (Incident of Non-Compliance - 

INC) e são dadas instruções claras sobre como entrar em conformidade, além de um 

prazo razoável para tal.134 

Qualquer ameaça imediata à segurança ou ao meio ambiente é mitigada 

através do fechamento. O Escritório pode solicitar fechamento de plataformas, 

poços, equipamentos ou tubulações. Essa autoridade concedida ao BSEE é 

fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio 

ambiente.135 

Empresas com violações recorrentes ou outra indicação de desempenho 

inaceitável podem estar sujeitas a ações adicionais, incluindo a suspensão de 

operações, o cancelamento da concessão e a remoção do status do operador.136 

Possui um programa de penalidades civis da OCS, cujo objetivo é assegurar 

operações seguras e limpas. O programa foi concebido para incentivar o 

cumprimento dos estatutos e regulamentos da OCS, através da busca, avaliação e 

                                                 

133 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Inspection Programs”. Disponível 

em: <https://www.bsee.gov/what-we-do/offshore-regulatory-programs/offshore-safety-
improvement/inspection-programs>. Acesso em: 14 de junho de 2017. 
134 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Enforcement Tools”. Disponível em: 
<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools>. Acesso em: 14 de junho 
de 2017. 
135 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Enforcement Tools”. Disponível em: 

<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools>. Acesso em: 14 de junho 
de 2017. 
136 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Enforcement Tools”. Disponível em: 
<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools>. Acesso em: 14 de junho 
de 2017. 

https://www.bsee.gov/what-we-do/offshore-regulatory-programs/offshore-safety-improvement/inspection-programs
https://www.bsee.gov/what-we-do/offshore-regulatory-programs/offshore-safety-improvement/inspection-programs
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools
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cobrança de penalidades civis.137 Desde o segundo semestre de 2016, a penalidade 

para cada violação é de US$ 42.017 por dia, caso o operador não a corrija no prazo 

ou tenha representado uma ameaça de danos à vida humana ou ao meio 

ambiente.138 

Na ocorrência de um incidente ambiental ou de segurança, o BSEE tem o 

dever de investigar e determinar os elementos, fatores causais e ações corretivas 

apropriadas. As descobertas são comunicadas aos operadores envolvidos e seus 

contratados, podendo se estender a práticas da indústria. A análise posterior à ação 

é um elemento-chave do programa de execução, sendo fundamental para uma 

abordagem baseada em risco, pois auxilia na identificação de áreas para melhorias 

de segurança e proteção ambiental em todas as operações da OCS.139 

A investigação criminal do Escritório é um processo de seleção e 

encaminhamento. Casos potenciais são analisados para determinar se os fatos e 

circunstâncias sugerem a violação de alguma lei que justifica a investigação pelo 

Escritório do Inspetor Geral (Office of Inspector General - OIG), pertencente ao DOI. 

O OIG decide se deve iniciar uma investigação criminal ou realizar outras 

investigações preliminares para verificar os fatos necessários, de modo a determinar 

se o caso cumpre os critérios para investigação.140 

Sua criação resultou em um processo de padronização e aprimoramento 

regulatório contínuo. Várias mudanças práticas ocorreram desde então, dentre 

elas:141 

- Melhoria dos Sistemas de Gerenciamento de Segurança e do Meio Ambiente 

(Safety and Environmental Management Systems); 

- Promulgação da Regra de Controle de Poços (30 CFR 250.730(c)) 

                                                 

137 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Civil Penalties”. Disponível em: 

<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/civil-penalties>. Acesso em: 14 de junho de 
2017. 
138 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Incidents of Non-Compliance 
(INCs)”. Disponível em: https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-

tools/incidents-of-non-compliance. Acesso em: 15 de junho de 2017. 
139 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Enforcement Tools”. Disponível em: 

<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools>. Acesso em: 14 de junho 
de 2017. 
140 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “Civil Penalties”. Disponível em: 
<https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/civil-penalties>. Acesso em: 14 de junho de 
2017. 
141 BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. “History”. Disponível em: 

<https://www.bsee.gov/who-we-are/history>. Acesso em: 14 de junho de 2017. 

https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/civil-penalties
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools/incidents-of-non-compliance
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools/incidents-of-non-compliance
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/enforcement-tools
https://www.bsee.gov/what-we-do/safety-enforcement/civil-penalties
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- Finalização da Regra do Ártico e da Regra de Custos de Descomissionamento; 

- Criação do SafeOCS, um sistema confidencial com relatórios de quase 

acidentes (near miss); 

- Realização de inspeções conjuntas com a Guarda Costeira dos EUA. 

 

O ONRR é outro importante órgão da indústria de petróleo e gás americana, 

pois gerencia e garante o pagamento integral das receitas pelo desenvolvimento da 

energia e dos recursos naturais da nação na OCS e nas terras federais e indígenas. 

Ao desempenhar esse importante papel fiduciário, o ONRR recebe em média mais 

de US$ 10 bilhões de receita anual - uma das maiores fontes de receita não 

tributária do governo federal.142 

O Escritório auxilia responsabilidades indígenas, fornecendo serviços de 

gerenciamento de receitas para concessões minerais em terras indígenas e 

defendendo os interesses de tribos indígenas e dos proprietários indígenas de 

minerais. A totalidade das receitas coletadas de concessões minerais em terras 

indígenas é transferida para o Escritório Fiduciário para Índios Americanos (Office of 

the Special Trustee for American Indians - OST) para a distribuição à tribo 

apropriada ou ao proprietário indígena de minerais. 

Além do OST, o ONRR atua em conjunto com outras entidades do DOI 

(incluindo o BIA, BLM, BOEM E BSEE), de forma a apoiar a gestão de petróleo, gás 

e outros recursos naturais. Com o objetivo de tornar os dados mais acessíveis ao 

público, o ONRR lidera a implementação da Iniciativa do governo federal de 

Transparência das Indústrias Extrativistas dos EUA (U.S. Extractive Industries 

Transparency Initiative - USEITI) e trabalha para melhorar a transparência e 

responsabilidade em todo o departamento.143 

Possui um programa de penalidade civil, no qual são emitidas multas quando 

as empresas não cumprem ou violam, conscientemente ou intencionalmente, os 

regulamentos ou leis aplicáveis. Essas penalidades são autorizadas pela Lei Federal 

                                                 

142 ONRR - Office of Natural Resources Revenue. “About ONRR”. Disponível em: 

<https://www.onrr.gov/About/>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 
143 ONRR - Office of Natural Resources Revenue. “About ONRR”. Disponível em: 

<https://www.onrr.gov/About/>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 
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de Gestão de Royalty de Petróleo e Gás de 1982 (Federal Oil and Gas Royalty 

Management Act of 1982 - FOGRMA).144 

O ONRR recolheu cerca de US$ 54 milhões em penalidades civis desde sua 

criação em 1982 até 2016. Algumas violações consideradas mais graves são: 

impedir uma auditoria, falta de pagamento de royalties no tempo devido e 

apresentação de informações falsas, imprecisas ou enganosas, e estão sujeitas a 

multas de até US$ 10.000 a US$ 25.000 por violação, por cada dia que ela continue. 

Certas violações também são crimes. O ONRR trabalha em parceria com o 

Escritório de Departamento do Inspetor Geral (Department’s Office of the Inspector 

General) e o Ministério Público dos EUA (U.S. Attorney’s Office) no combate a essas 

violações.145 

A Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency - EPA) 

também tem vasta importância para a indústria petrolífera americana. Sua missão é 

proteger a saúde humana e o meio ambiente, e para tanto são desenvolvidos e 

colocados em prática regulamentos. Esses regulamentos são, na verdade, leis 

ambientais escritas pelo Congresso, que são reescritas para facilitar a compreensão 

dos requisitos.146 

Praticamente metade de seu orçamento é concedido a programas ambientais 

estaduais, ONGs, instituições educacionais e outros. Esse dinheiro é usado para 

uma variedade de projetos, de estudos científicos até limpeza comunitária.  

Possui laboratórios localizados em todo o país, onde identificam e tentam 

resolver problemas ambientais. Essas informações são compartilhadas com outros 

países, organizações do setor privado, instituições acadêmicas e outras agências. 

Esse trabalho é feito através de parcerias com empresas, ONGs e governos 

estaduais e locais. Alguns exemplos de projetos incluem a conservação de água e 

energia, minimização dos gases estufa, reutilização de resíduos sólidos e controle 

dos riscos de pesticidas.147 

                                                 

144 ONRR - Office of Natural Resources Revenue. “Civil Penalties”. Disponível em: 

<https://www.onrr.gov/compliance/civil-penalties.htm>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 
145 ONRR - Office of Natural Resources Revenue. “Civil Penalties”. Disponível em: 

<https://www.onrr.gov/compliance/civil-penalties.htm>. Acesso em: 17 de junho de 2017. 
146 EPA - Environmental Protection Agency. “Our mission and what we do”. Disponível em: 

<https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 
147 EPA - Environmental Protection Agency. “Our mission and what we do”. Disponível em: 

<https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 
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Uma das principais prioridades da EPA é prevenir, preparar e responder a 

derrames de petróleo que ocorram nas águas interiores dos EUA e suas 

proximidades. Seu programa de prevenção de derrames de óleo inclui as regras de 

Prevenção, Controle e Contramedida de Derrames (Spill Prevention, Control, and 

Countermeasure - SPCC) e Plano de Resposta da Instalação (Facility Response 

Plan - FRP).148 

A regra SPCC ajuda as instalações a evitar a descarga de óleo em águas 

navegáveis ou nas margens do litoral, enquanto a regra FRP exige que instalações 

que armazenam ou utilizem óleo apresentem um plano de resposta e estejam 

preparadas para responder a um grande derramamento ou sua ameaça. 

A Guarda Costeira dos EUA (U.S. Coast Guard - USCG), agora pertencente 

ao Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security), tem a 

missão de proteger as pessoas, o meio ambiente e interesses econômicos e de 

segurança dos EUA em qualquer região marítima que possa estar em risco. É a 

principal agência de resposta a derrames em águas costeiras e portos em águas 

profundas. Ela administra o Centro de Resposta Nacional (National Response 

Center), mantém as instalações que podem ser usadas para comando, controle e 

vigilância de lançamentos nas águas costeiras continuamente equipadas e atua 

como gerente de fundos para o Fundo Fiduciário de Responsabilidade de Poluição 

por Derramamento de óleo (Oil Spill Pollution Liability Trust Fund) estabelecido pela 

Lei de Poluição de Petróleo (Oil Pollution Act - OPA).149 

A USCG é responsável por regulamentos de segurança em instalações na 

OCS, conforme especificado na Lei de Segurança de Transporte Marítimo (Maritime 

Transportation Security Act). A Força Nacional de Ataque (National Strike Force), 

pertencente à USCG, é especialmente treinada e equipada para responder a 

grandes incidentes de poluição.  

                                                 

148 EPA - Environmental Protection Agency. “Oil spills prevention and preparedness regulations”. 

Disponível em: <https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations>. Acesso 
em: 20 de junho de 2017. 
149 EPA - Environmental Protection Agency. “Mexico-United States Joint Contingency Plan”. 
Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
01/documents/us_mexico_joint_contingency_plan.pdf>. Acesso em: 21 de junho de 2017. 
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Além dessas instituições existe o Conselho de Segurança Química (Chemical 

Safety Board - CSB), agência federal independente responsável pela investigação 

de acidentes químicos industriais. 

A CSB realiza pesquisas e relatórios de causas de acidentes químicos em 

instalações industriais fixas. Ele não emite multas, mas faz recomendações a EPA e 

outras agências.150 

 

4.2.2 Legislação Ambiental Americana 

 

 A indústria de E&P nos EUA é regulada através de leis federais e estaduais. 

O regime jurídico das atividades do governo relativo à indústria de petróleo é 

dividido, pois depende da localização das jazidas, se estão em áreas federais, 

estaduais ou privadas; e também se estão em áreas offshore ou onshore. 

As atividades onshore em terras federais são reguladas pelas leis MLA de 

1920 e MLA de 1947. A primeira autoriza e controla a concessão de terras públicas 

para o desenvolvimento de depósitos de carvão, petróleo, gás natural e outros. Essa 

lei permitiu que o governo recebesse uma indenização do operador pelo privilégio de 

extrair minerais em terras públicas federais. Também permitiu a exploração, 

perfuração e extração de minerais em terras públicas com a permissão do governo e 

ao governo administrar a exploração de minerais concedidos. 

Como já citado, o BLM é o principal administrador do MLA. Existem três 

formas de pagamento para o governo: bônus (pagamento inicial ao governo), 

aluguel (pagamento anual de US$ 2 por acre) e royalty (pagamento de 1/8 ou 12,5% 

do valor bruto de óleo e gás produzido). 

As leis que regem os derrames de petróleo na costa dos Estados Unidos 

começaram em 1851 com a Lei de Limitação de Responsabilidade (Limitation of 

Liability Act - LLA). Este estatuto, na tentativa de proteger a indústria naval, declarou 

que os proprietários dos navios eram responsáveis por custos relacionados ao 

incidente e ao navio após o incidente.151 

                                                 

150 CSB - Chemical Safety Board. “About the CSB”. Disponível em: <http://www.csb.gov/about-the-

csb/>. Acesso em: 21 de junho de 2017. 
151 Morgan, J. D. “The Oil Pollution Act of 1990”. Fordham Environmental Law Review, volume 6, 

número 1, artigo 5, 2011. 
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O governo dos EUA começou a regulamentar a indústria offshore de extração 

de energia e minérios no final da década de 1940, mas sua jurisdição não foi 

firmemente estabelecida até a aprovação da Lei de Terras da Plataforma Continental 

Exterior (Outer Continental Shelf Lands Act - OCSLA), em 1953. Ela define o OCS 

como todas as terras submersas que ficam até 4,8km da costa que estão sob a 

jurisdição dos EUA. A autoridade do Secretário do Interior (Secretary of Interior) para 

administrar a exploração mineral e desenvolvimento do OCS vem da OCSLA. A lei 

habilita o Secretário a dar concessões ao licitante que ofertar o bônus mais alto com 

base em propostas competitivas seladas; e a formular regulamentos, conforme 

necessário, para cumprir as suas disposições. A OCSLA, que já foi alterada diversas 

vezes, fornece diretrizes para a implementação de um programa de E&P de petróleo 

e gás na OCS, além de importantes definições.152 

As deficiências da LLA só foram reveladas em 1967 com o vazamento do 

navio petroleiro Torrey Canyon, onde aproximadamente 900 mil barris de petróleo 

bruto foram derramadas no Canal da Mancha. Dos US$ 8 milhões de custos 

relacionados à limpeza, os proprietários do navio foram responsabilizados por 

apenas US$ 50, o valor de seu único barco salva-vidas. Ao mesmo tempo, a OPA de 

1924 estava estabelecida, porém seu estatuto se limitava apenas a uma descarga 

intencional de petróleo nas águas marinhas.153 

Dois anos após o acidente de Torrey Canyon, uma explosão na plataforma de 

petróleo no canal de Santa Bárbara fez manchetes nacionais e trouxe a poluição por 

óleo para destaque. Como resultado, em 1970, o Congresso incluiu poluição por 

óleo sob autoridade da Lei Federal de Poluição por Água (Federal Water Pollution 

Act - FWPA) de 1965, que posteriormente se tornou a Lei da Água Limpa (Clean 

Water Act - CWA) de 1972 e cobria apenas esgoto e descarga industrial. O FWPA 

especificou as responsabilidades, por exemplo, navios transportando petróleo são 

responsáveis apenas por US$ 250.000 ou US$150 por tonelada bruta. Essas 

                                                 

152 BOEM - Bureau of Ocean Energy Management. “OCS Lands Act History”. Disponível em: 

<https://www.boem.gov/ocs-lands-act-history/>. Acesso em: 21 de junho de 2017. 
153 Morgan, J. D. “The Oil Pollution Act of 1990”. Fordham Environmental Law Review, volume 6, 

número 1, artigo 5, 2011. 
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limitações raramente cobriam o custo da remoção e limpeza, muito menos os danos 

trazidos ao meio ambiente.154 

A Lei da Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act - 

NEPA) foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 1969 e assinada pelo 

Presidente Nixon em janeiro de 1970. Foi uma das primeiras leis já escritas que 

estabelece a ampla estrutura nacional para proteger o meio ambiente, sendo de 

enorme importância, já que estabelece as políticas ambientais do país. A política 

básica da NEPA consiste em assegurar que todos os ramos do governo considerem 

o meio ambiente antes de realizar qualquer ação federal importante que o afete 

significativamente.155 

A NEPA foi promulgada para: declarar uma política nacional que incentive a 

harmonia produtiva e agradável entre o homem e seu ambiente; promover esforços 

que previnam ou eliminem danos ao meio ambiente e à biosfera e estimule a saúde 

e o bem-estar do homem; para enriquecer a compreensão dos sistemas ecológicos 

e dos recursos naturais importantes para a Nação; e estabelecer um Conselho de 

Qualidade Ambiental (Council on Environmental Quality - CEQ).156 

Para implementar as políticas da NEPA, o Congresso prescreveu um 

procedimento conhecido como Processo NEPA (NEPA process), cujo objetivo é 

promover uma ação que proteja, restaure e melhore o meio ambiente. Para tal são 

utilizados requisitos que proporcionam aos funcionários públicos informações 

relevantes e permitem uma análise com extremo rigor das possíveis consequências 

ambientais de cada projeto proposto.157 

O CEQ supervisiona a implementação da NEPA, principalmente através da 

emissão de normas de orientação e interpretação que falam sobre os requisitos 

processuais. Além disso, também revisa e aprova os procedimentos da NEPA, 

aprova acordos alternativos relacionados à lei para emergências e ajuda a resolver 

                                                 

154 Morgan, J. D. “The Oil Pollution Act of 1990”. Fordham Environmental Law Review, volume 6, 
número 1, artigo 5, 2011. 
155 EPA - Environmental Protection Agency. “Summary of the National Environmental Policy Act”. 
Disponível em: <https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act>. 
Acesso em: 21 de junho de 2017. 
156 NEPA - National Environmental Policy Act. “Welcome”. Disponível em: <https://ceq.doe.gov/>. 

Acesso em: 22 de junho de 2017. 
157 NEPA - National Environmental Policy Act. “Welcome”. Disponível em: <https://ceq.doe.gov/>. 

Acesso em: 22 de junho de 2017. 



78 

 

 

disputas entre agências federais e outras entidades governamentais. Sua principal 

responsabilidade é desenvolver e recomendar políticas nacionais que promovam a 

melhoria da qualidade ambiental ao Presidente. 

Os requisitos mais importantes da NEPA são as Avaliações Ambientais 

(Environmental Assessments - EAs) e Declarações de Impactos Ambientais 

(Environmental Impact Statements - EISs). Esses documentos são necessários em 

todas as agências federais. 

Seu sucesso não se limitou aos problemas ambientais domésticos. Vários 

países em todo o mundo criaram seus próprios programas de EIA, tornando a NEPA 

um catalisador internacional no campo da proteção ambiental. 

Em 1972 a CWA foi aprovada. É o principal estatuto federal que rege a 

restauração e manutenção da integridade química, física e biológica das águas da 

nação. Ela estabelece uma estrutura básica para regular as descargas de poluentes 

nas águas dos EUA e também padrões de qualidade para águas superficiais. Seu 

principal objetivo é proibir a descarga de poluentes nas águas dos EUA, exceto em 

conformidade com uma autorização. Sua base foi promulgada em 1948, mas foi 

significativamente reorganizada e ampliada, por isso mudou de nome.158 

As instalações federais possuem responsabilidades regulatórias de acordo 

com CWA, incluindo: prevenção da poluição da água; obtenção de permissões de 

descarga; cumprimento dos padrões aplicáveis de qualidade da água; 

desenvolvimento e implantação do SPCC; e manter registros. Parte da missão da 

EPA é assegurar que as instalações federais e seus contratados cumpram esses 

requisitos.159 

O regulamento de prevenção da poluição por hidrocarbonetos da EPA 

estabelece requisitos para as instalações evitarem que os derrames de petróleo 

atinjam as águas navegáveis dos EUA e margens adjacentes. A regra se aplica aos 

proprietários ou operadores de certas instalações que perfurem, produzem, reúnem, 

armazenem, processem, refinem, transferem, distribuem, utilizem ou consomem 

petróleo ou produtos petrolíferos. O regulamento exige que todas as instalações 

                                                 

158 EPA - Environmental Protection Agency. “Summary of the Clean Water Act”. Disponível em: 
<https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act>. Acesso em: 23 de junho de 2017. 
159 EPA - Environmental Protection Agency. “Clean Water Act (CWA) and Federal Facilities”. 
Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/clean-water-act-cwa-and-federal-facilities>. Acesso 
em: 25 de junho de 2017. 
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regulamentadas (incluindo as instalações federais) tenham um SPCC totalmente 

preparado e implementado.160 

O SPCC é uma descrição detalhada e específica de como as operações da 

instalação cumprem as diretrizes de prevenção presentes no regulamento de 

Prevenção de Poluição por Petróleo. Essas diretrizes incluem medidas como 

contenção secundária, drenagem da instalação, diques ou barreiras, sistemas de 

coleta, lagoa de retenção, sistemas de proteção contra a corrosão de tanques, entre 

outros. 

Ao contrário dos planos de contingência de derramamento de óleo que 

tipicamente abordam medidas de limpeza de derramamentos após o acidente ter 

ocorrido, o SPCC assegura que as instalações implementem contenção e outras 

contramedidas que evitem derrames de petróleo que possam atingir as águas 

navegáveis. De acordo com o regulamento, as instalações devem detalhar e 

implementar medidas de prevenção e controle de derrames em seus planos. Um 

plano de contingência de derramamento é requerido caso a instalação não possa 

oferecer contenção secundária.161 

A regra se aplica para instalações não relacionadas ao transporte com uma 

capacidade total de armazenamento de óleo não enterrado maior do que 1.320 

galões ou totalmente subterrânea de capacidade superior a 42.000 galões. Além da 

capacidade de armazenamento, deve haver uma expectativa razoável de que a 

instalação, devido sua localização, possa descarregar petróleo nas águas 

navegáveis dos EUA ou em suas margens adjacentes. 

As instalações não relacionadas ao transporte incluem todas as instalações 

fixas (inclusive equipamentos de suporte), mas excluem determinadas tubulações, 

carros-tanque, caminhões de transporte e equipamentos associados à transferência 

de óleo em massa de navios petroleiros. O termo também inclui instalações móveis 

ou portáteis, como plataformas de perfuração e workover, instalações de produção e 

                                                 

160 EPA - Environmental Protection Agency. “Clean Water Act (CWA) and Federal Facilities”. 

Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/clean-water-act-cwa-and-federal-facilities>. Acesso 
em: 25 de junho de 2017. 
161 EPA - Environmental Protection Agency. “Clean Water Act (CWA) and Federal Facilities”. 
Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/clean-water-act-cwa-and-federal-facilities>. Acesso 
em: 25 de junho de 2017. 
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de abastecimento portátil. A regra aplica-se apenas quando a instalação móvel ou 

portátil está em um modo de operação fixo.162 

A emenda de 1972 introduziu o Sistema Nacional de Eliminação de Descarga 

de Poluentes (National Pollutant Discharge Elimination System - NPDES), que é um 

sistema de licenças para a regulação de fontes pontuais (point sources) de poluição. 

Essas fontes pontuais podem ser: instalações industriais, como mineração, 

atividades de transporte marítimo, extração de petróleo e gás; governos municipais, 

devido ao destino do tratamento de esgoto; e algumas instalações agrícolas. 

O NPDES requer que os donos da licença mantenham registros e relatem a 

quantidade e natureza dos componentes residuais efluentes. As fontes pontuais não 

podem descarregar poluentes para águas navegáveis a menos que tenham uma 

autorização NPDES. A licença contém limites do que se pode descarregar, 

requisitos de monitoramento e comunicação e outras disposições que garantem que 

a descarga não prejudique a qualidade da água ou saúde das pessoas.163 

Se uma instalação descarrega óleo nas águas navegáveis ou margens 

adjacentes, devem-se seguir certos requisitos federais. Qualquer pessoa 

encarregada de uma instalação terrestre ou offshore deve notificar o Centro 

Nacional de Resposta (National Response Center - NRC) imediatamente depois de 

ter conhecimento do vazamento. 

O aviso ao NRC apenas satisfaz os requesitos federais nos termos da CWA. 

Requisitos estatais e locais adicionais podem ser aplicados. Qualquer proprietário ou 

operador de uma instalação regulada pela regra SPCC também deve denunciar a 

descarga à EPA quando: mais de 1.000 galões de óleo forem descartados para 

águas navegáveis em um único evento ou mais de 42 galões forem descarregados 

em qualquer período de 12 meses em cada uma das duas descargas para águas 

navegáveis. 

A autoridade primária da EPA é estabelecida no parágrafo 309 da CWA. 

Nesses termos, a EPA está autorizada a emitir um pedido para cumprimento de 

                                                 

162 EPA - Environmental Protection Agency. “Clean Water Act (CWA) and Federal Facilities”. 
Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/clean-water-act-cwa-and-federal-facilities>. Acesso 
em: 25 de junho de 2017. 
163 EPA - Environmental Protection Agency. “NPDES Permit Basics”. Disponível em: 

<https://www.epa.gov/npdes/npdes-permit-basics>. Acesso em: 26 de junho de 2017. 
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seções específicas da CWA. Também está autorizada a emitir ordens de 

penalização a qualquer pessoa que viole determinadas seções da CWA. 

A EPA pode solicitar sanções contra empregados individuais de instalações 

federais por violações criminais da CWA. Multas criminais podem ser impostas. A 

aplicação de violações criminais está autorizada nos termos do parágrafo 309 (c) da 

CWA para violações negligentes e conscientes, pela consciência do perigo e por 

falsas declarações.164 

Qualquer violação negligente de certos requisitos da CWA é punível com 

multa entre US$2.500 e US$25.000 por dia da violação e/ou pena de prisão não 

superior a um ano. Violações conscientes são puníveis com multa entre US$5.000 e 

US$50.000 por dia de violação e/ou pena de prisão não superior a três anos. 

Qualquer violação que coloca outra pessoa em perigo iminente de morte ou lesões 

graves corporais é punível com uma multa de até US$250.000 e/ou prisão não 

superior a quinze anos. Qualquer pessoa que, conscientemente, faça qualquer 

declaração, representação ou certificação falsa pode ser punida com uma multa não 

superior a US$10.000 e/ou prisão não superior a dois anos. 

Além disso, a falha em não notificar imediatamente o NRC sobre descargas 

de substâncias perigosas é punida com uma multa e/ou prisão não superior a cinco 

anos. De acordo com o parágrafo 508 da CWA, uma pessoa que tenha sido 

condenada por uma infração penal ou que tenha um padrão sério de violações civis 

pode ser impedida de receber contratos, empréstimos e subsídios do governo 

federal. 

O parágrafo 311 da CWA autoriza o Presidente a direcionar todas as ações 

federais, estaduais e privadas para remoção de uma descarga ou a mitigar e 

prevenir uma ameaça substancial de descarga que seja uma ameaça substancial 

para a saúde pública ou o bem-estar dos EUA. Essa autoridade inclui responder a 

descargas ou uma ameaça substancial de descargas de um navio petroleiro, 

instalações offshore ou instalações terrestres.165 

                                                 

164 EPA - Environmental Protection Agency. “Clean Water Act (CWA) and Federal Facilities”. 

Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/clean-water-act-cwa-and-federal-facilities>. Acesso 
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165 EPA - Environmental Protection Agency. “Clean Water Act (CWA) and Federal Facilities”. 
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Várias outras leis e emendas que tratam da responsabilidade e compensação 

do derrame de petróleo foram aprovadas. Elas incluem: Lei de Segurança de Portos 

e Vias Navegáveis (Ports and Waterways Safety Act) de 1972, Lei de Autorização 

De Oleoduto Trans-Alasca (Trans-Alaska Pipeline Authorization Act) de 1973, Lei 

dos Porto de Água profunda (Deep Water Port Act) de 1974 e OCSLA de 1978. No 

entanto, essas leis e emendas forneceram apenas salvaguardas limitadas contra os 

perigos de derrames de óleo.166167 

Em 1982, o Congresso aprovou a Lei Federal de Gestão de Royalties de 

Petróleo e Gás (Federal Oil & Gas Royalty Management Act), que exige a proteção 

do meio ambiente e conservação de terras federais no decorrer da construção de 

instalações de petróleo e gás. O secretário do Interior designou o MMS como a 

agência administrativa responsável pela concessão da licença na OCS e pela 

supervisão de operações offshore após a concessão da mesma. 

Em março de 1989, o navio Exxon Valdez encalhou em Prince Williams 

Sound e derramou quase 11 milhões de galões de petróleo bruto - o maior 

derramamento registrado na história até esse ponto. 168  Logo depois, três 

derramamentos menores ocorreram nas águas costeiras dos EUA. Essas foram as 

evidências de que os derrames de petróleo não eram incomuns. 

O governador do Alasca na época, Jay Hammond, autorizou a criação da 

Comissão de Derramamento de Petróleo do Alasca (Alaska Oil Spill Comission) em 

1989 para examinar as causas do derrame de petróleo do Exxon Valdez e emitir 

recomendações sobre potenciais mudanças. A comissão emitiu 52 recomendações 

para melhorias nos regulamentos da indústria. Cinquenta delas foram utilizadas no 

projeto de lei da OPA. 

A OPA de 1990 simplificou e fortaleceu a capacidade da EPA para prevenir e 

responder derrames de petróleo catastróficos. Dentre suas implementações, 

destacam-se: imposição da remoção do óleo derramado, atribuindo as 

responsabilidades pelo custo de limpeza e danos; a definição das partes 

responsáveis e responsabilidades financeiras; a elaboração de processos para 
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medir danos; a especificação dos danos pelos quais os infratores são responsáveis; 

a permissão para utilização do fundo fiduciário financiado por um imposto no 

petróleo para limpar os derrames quando a parte responsável é incapaz ou não está 

disposta a fazê-lo; a obrigação que instalações de armazenamento de petróleo e 

navios petroleiros submetam planos ao Governo Federal detalhando como 

responderão a grandes derrames.169 

O grupo responsável (responsible parties), no âmbito da OPA, é aquele 

considerado responsável pelo derramamento de petróleo de um navio ou instalação 

em águas navegáveis, zonas econômicas exclusivas ou no litoral. São estritamente 

e severamente responsáveis pelo custo da remoção do óleo, como também de 

qualquer dano relacionado ao derrame. Sob a OPA, qualquer pessoa, estado, tribo e 

o governo federal podem recuperar os custos de remoção do grupo responsável, 

desde que essa entidade tenha realizado as atividades de remoção de óleo de 

acordo com o Plano Nacional de Contingência, criado pela CWA.170 

A OPA afetou diretamente a indústria de produção de petróleo devido às 

rigorosas provisões para instalações offshore, por meio de: Certificado de 

Responsabilidade Financeira, onde os proprietários de embarcações precisam 

provar para USCG evidência de responsabilidade financeira que seja maior que a 

responsabilidade total de um desastre, caso o navio pese mais de 300 toneladas 

brutas; desincentivos para a substituição e modernização da frota, já que a OPA 

responsabiliza integralmente os proprietários dos navios, criou-se um desincentivo 

para as empresas transportarem petróleo em seus próprios navios, então 

começaram a usar fretadores para isso e a maioria deles se recusava a pagar por 

embarcações mais modernas, pois são mais caras de operar; declaração de 

responsabilidade financeira, pois na ocorrência de um incidente o grupo responsável 

é obrigado a fornecer evidências que declarem a posse de US$ 150 milhões.171 

Os pedidos de reembolso devem primeiro ser feitos para o responsável. Se o 

responsável refutar a responsabilidade ou deixar de pagar o reembolso no prazo de 

                                                 

169 EPA - Environmental Protection Agency. “Summary of the Oil Pollution Act”. Disponível em: 
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90 dias após a reclamação, o requerente pode apresentar um processo no tribunal 

ou trazer o pedido ao Fundo Fiduciário de Responsabilidade de Poluição por 

Derramamento de Óleo.172 

De forma semelhante à descrita acima, os custos de danos podem ser 

recuperados dos responsáveis. No entanto, a OPA abrange apenas certas 

categorias de danos. Essas categorias incluem: danos aos recursos naturais, danos 

a bens imóveis ou pessoais, perda de uso de subsistência, perda de receita do 

governo, perda de lucros ou capacidade de ganhos prejudicados, serviços públicos 

danificados e custos de avaliação de danos. Além disso, algumas categorias são 

recuperáveis para qualquer pessoa afetada pelo incidente, enquanto outras são 

apenas recuperáveis pelos governos federal, tribal e estadual. 

A EPA publicou regulamentos para instalações de armazenamento que estão 

acima do solo, enquanto a USGC o fez para navios petroleiros. A OPA também 

exige o desenvolvimento de Planos de Contingência de Área (Area Contingency 

Plan - ACP) para o preparo e planejamento de resposta em uma escala regional. 

 

4.2.3 Planos para Incidentes de Poluição por Óleo 

 

Os impactos de um derramamento de óleo podem variar amplamente, de 

incidentes isolados, que são contidos no local, até incidentes que possuem impacto 

local, regional, nacional ou internacional. Os planos de contingência são 

desenvolvidos para abordar o escopo geográfico do incidente e permitem que as 

equipes de resposta abordem incidentes ajudando a identificar e coordenar as 

atividades das diferentes agências do governo e organizações privadas envolvidas 

na resposta.173 

Já citado anteriormente, o FRP é imediatamente acionado no caso de um 

derrame de óleo. Planos locais, de área ou regionais também podem ser colocados 

em ação, dependendo da natureza e extensão do vazamento. A EPA estabeleceu 
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regulamentos que definem quem deve elaborar os FRPs e o que deve ser incluído 

nos seus planos. Em alguns casos, o envolvimento da EPA também inclui a revisão 

e aprovação dos planos das instalações. De acordo com a OPA de 1990, é exigida, 

de certas instalações que armazenam e usam petróleo, a preparação de planos para 

responder ao pior caso de derrame de óleo. A OPA também estabelece requisitos 

específicos para o desenvolvimento de tais planos. Em resposta, a EPA 

desenvolveu em 1994 regulamentos que implementam os requisitos do FRP da 

OPA.174 

O ACP, também já mencionado, é um documento de referência preparado 

para o uso de todas as agências envolvidas na resposta a emergências ambientais 

dentro de uma área geográfica definida. O ACP também pode conter planos de 

resposta por subáreas, que podem ter um alcance mais pontual. É um mecanismo 

para garantir que todas as equipes de resposta tenham acesso a informações 

essenciais da área específica e para promover a coordenação interagencial visando 

a melhoria da eficácia das respostas.175 

Enquanto a Guarda Costeira dos EUA é designada como a agência principal 

para o planejamento e a resposta em zonas costeiras e certas grandes porções de 

águas interiores, a EPA é designada como líder em derramamentos de águas 

interiores. 

De acordo com a CWA, o ACP deve incluir: uma descrição da área abrangida 

pelo plano, incluindo áreas de importância econômica ou ambiental que possam ser 

danificadas por um vazamento; uma descrição das responsabilidades dos 

proprietários, operadores e agências federal, estadual e local na remoção do óleo 

derramado; uma lista de recursos de pessoal, equipamentos e suprimentos 

disponíveis para a resposta; uma lista de cientistas locais com experiência nos 

                                                 

174  EPA - Environmental Protection Agency. “Area Contingency Planning”. Disponível em: 

<https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/area-contingency-planning>. 
Acesso em: 20 de junho de 2017. 
175  EPA - Environmental Protection Agency. “Area Contingency Planning”. Disponível em: 
<https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/area-contingency-planning>. 
Acesso em: 20 de junho de 2017. 
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efeitos ambientais dos derrames de petróleo; uma descrição de como o plano está 

integrado com os outros planos.176 

Para derrames que exijam uma resposta nacional, o Plano Nacional de 

Contingência (National Contingency Plan - NCP) é ativado, reunindo a capacidade 

coletiva das 16 agências federais para conter e limpar o derramamento ou liberação 

de substâncias perigosas.177 O NCP é o resultado das tentativas para desenvolver 

uma capacidade de resposta nacional e promover a coordenação entre as 

hierarquias de instituições e dos planos de contingência. 

O primeiro NCP foi desenvolvido e publicado em 1968 em resposta a um 

enorme derramamento de óleo do navio petroleiro Torrey Canyon na costa da 

Inglaterra. Com o objetivo de evitar os problemas enfrentados pela equipe de 

resposta envolvida neste incidente, oficiais dos EUA desenvolveram uma 

abordagem coordenada para lidar com potenciais vazamentos nas águas do país.178 

O plano de 1968 forneceu o primeiro sistema geral de relatórios de acidentes 

e de contenção e limpeza de derramamento. Ele também estabeleceu uma sede, 

uma equipe nacional e equipes regionais de resposta. 

O Congresso ampliou o escopo do NCP ao longo dos anos. Conforme exigido 

pela Lei de Água Limpa de 1972 (Clean Water Act of 1972), o plano foi revisado para 

incluir uma estrutura para responder a emissão de substâncias perigosas, bem como 

derrames de petróleo. Após a aprovação da legislação do Superfund179 em 1980, ele 

foi ampliado para cobrir lançamentos em locais de resíduos perigosos que exijam 

remoção imediata. Ao longo dos anos, revisões adicionais foram feitas para 

                                                 

176  EPA - Environmental Protection Agency. “Area Contingency Planning”. Disponível em: 

<https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/area-contingency-planning>. 
Acesso em: 20 de junho de 2017. 
177  EPA - Environmental Protection Agency. “Area Contingency Planning”. Disponível em: 
<https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/area-contingency-planning>. 
Acesso em: 20 de junho de 2017. 
178 EPA - Environmental Protection Agency. “National oil and hazardous substances pollution 
contingency plan (NCP) overview”. Disponível em: <https://www.epa.gov/emergency-
response/national-oil-and-hazardous-substances-pollution-contingency-plan-ncp-overview>. Acesso 
em: 20 de junho de 2017. 
179 Superfund é um programa do governo federal dos EUA projetado para financiar a limpeza de 
locais contaminados com substâncias perigosas e poluentes. 
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acompanhar a promulgação da legislação. As últimas revisões foram finalizadas em 

1994 para adicionar disposições relativas à OPA de 1990.180 

Além desses planos, existem mais outros quatro relativos ao âmbito 

internacional:  

- Plano de Contingência Conjunto de Poluição Terrestre do México e EUA 

(Mexico-United States Joint Inland Pollution Contingency Plan); 

- Plano de Contingência Conjunto de Poluição Marítima do México e EUA 

(Mexico-United States Joint Marine Pollution Contingency Plan); 

- Plano de Contingência Conjunto de Poluição Terrestre do Canadá e EUA 

(Canada-United States Joint Inland Pollution Contingency Plan);  

- Plano de Contingência Conjunto de Poluição Marítima do Canadá e EUA 

(Canada-United States Joint Marine Pollution Contingency Plan). 

Reconhecendo que emergências com substâncias químicas perigosas afetam 

principalmente a comunidade local, são necessários esforços contínuos de 

planejamento para responder a um evento de magnitude considerável. Esses planos 

fornecem um mecanismo de cooperação entre os países para fornecer resposta a 

uma emergência de derramamento que possa representar uma ameaça significativa 

para ambos os países envolvidos ou que afete um deles de tal forma que justifique 

notificação ou pedido de assistência.181 

Eles contêm as leis e regulamentos atuais de cada país e seu propósito é 

proteger a saúde, a segurança humana e o meio ambiente, fornecendo respostas 

conjuntas e coordenadas a emergências significantes que afetem as áreas interna e 

marítima de fronteira entre esses países. Seus objetivos são fornecer um 

mecanismo de coordenação binacional para assegurar medidas adequadas e 

eficazes de preparação e resposta cooperativa durante emergências significativas 

                                                 

180 EPA - Environmental Protection Agency. “National oil and hazardous substances pollution 
contingency plan (NCP) overview”. Disponível em: <https://www.epa.gov/emergency-

response/national-oil-and-hazardous-substances-pollution-contingency-plan-ncp-overview>. Acesso 
em: 20 de junho de 2017. 
181 EPA - Environmental Protection Agency. “Mexico-United States Joint Contingency Plan 
(2009)”. Disponível em: <https://www.epa.gov/border2020/mexico-united-states-joint-contingency-

plan-2009>. Acesso em: 21 de junho de 2017. 
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de substâncias químicas perigosas e desenvolver um sistema de notificação para 

derrames nas áreas cobertas por esses planos.182 

 

  

                                                 

182 EPA - Environmental Protection Agency. “Mexico-United States Joint Contingency Plan 
(2009)”. Disponível em: <https://www.epa.gov/border2020/mexico-united-states-joint-contingency-

plan-2009>. Acesso em: 21 de junho de 2017. 
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5 Conclusão 

 

Os três combustíveis fósseis - petróleo, gás natural e carvão - são, em 

conjunto, as principais fontes de energia mundial há mais de 100 anos. A utilização 

de petróleo e gás proporcionou uma revolução tecnológica que moldou a indústria e 

a civilização no final do século XX. Essas fontes de energia ainda são as principais 

usadas pela sociedade contemporânea. 

O petróleo exerce um papel relevante em algumas das maiores indústrias, 

como a de produtos químicos, transportes, geração de energia e petroquímica. Sua 

larga utilização como fonte de energia e matéria-prima ocorreu devido ao seu alto 

poder calorífico, à sua abundância, à grande gama de seus derivados e ao fato de 

ser uma fonte energética em estado líquido, facilitando seu transporte. 

Apesar dos enormes benefícios, principalmente econômicos, apresenta um 

impacto ambiental devastador desde o processo de extração, transporte e refino até 

o consumo, com a produção de gases poluentes da atmosfera. Os piores danos 

geralmente acontecem durante o transporte desse combustível, graças aos 

vazamentos em oleodutos e navios petroleiros. 

Junto ao desenvolvimento da indústria petrolífera ocorreu uma mudança na 

visão global sobre o meio ambiente. Tal mudança se iniciou nas décadas de 60 e 70, 

principalmente na Europa Ocidental e na América do Norte, sendo gradativamente 

expandida para o resto do mundo. 

Em decorrência, vários países se reuniram em convenções, onde, através de 

tratados internacionais, traçaram uma melhor abordagem para os problemas 

ambientais. Vale ressaltar que nesse período eram poucos os instrumentos legais 

que tinham como escopo o meio ambiente. 

O presente trabalho traz uma análise no âmbito da legislação ambiental 

relativa à indústria petrolífera de dois grandes produtores de petróleo e gás: EUA e 

Brasil. Essa avaliação inclui a proteção ambiental e de segurança, por meio da 

atuação de entidades e aplicação de leis, regulações e licenças em vigor, 

responsabilidade por acidentes e planos de resposta ao derrame de óleo.  

Com a evolução simultânea da indústria de petróleo e da mentalidade 

ambiental, foram criadas regulações ambientais, normas e requisitos específicos 

para a E&P de petróleo. O Estado passou a desempenhar um papel central na 
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garantia de que a E&P de petróleo aconteçam de forma controlada, em 

conformidade com as melhores práticas da indústria internacional, objetivando a 

segurança operacional e preservação ambiental, a fim de impedir que acidentes 

prejudiquem a vida humana e o meio ambiente. 

No Brasil, o princípio efetivo do direito ambiental foi um pouco tardio, através 

da lei da PNMA de 1981, inspirada na NEPA de 1970 dos EUA, quando o meio 

ambiente passou a ser protegido de maneira integral com autonomia valorativa e 

garantias de implementação. Apesar da influência da NEPA, o direito ambiental 

brasileiro é de raízes bem mais antigas. É necessário destacar que a PNMA foi uma 

resposta direta aos efeitos devastadores da poluição atmosférica em Cubatão, 

primeiro polo de indústrias pesadas do Brasil e apontada pela ONU como a cidade 

mais poluída do mundo na época. 

De certa forma, a estrutura legal é bem análoga, pois em ambos os países 

existem leis gerais, como a PNMA, e leis específicas, tanto no caso brasileiro, com a 

Lei do Petróleo, como no americano, com a CWA. 

Quanto à organização institucional, os EUA apresentam uma grande 

fragmentação, onde cada instituição cuida exclusivamente de um assunto, evitando 

assim interesses conflitantes. É o caso da EPA, por exemplo, que lida 

especificamente com o controle da poluição. Já no Brasil todas as atividades 

relativas a certo assunto são tratadas por um único órgão, como a área ambiental, 

por exemplo, que está concentrada sob atuação do Ibama. 

 

Os EUA foram os pioneiros em relação ao licenciamento ambiental, trazendo 

o conceito de licenciamento do direito administrativo e aplicando esta noção na área 

do direito ambiental. Tanto no Brasil como nos EUA é utilizado esse sistema, porém 

nos EUA cada licença é específica, seja para água, ar ou resíduos tóxicos, enquanto 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 2 - Atividades na Indústria de Petróleo por Entidade no Brasil e EUA 
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no Brasil é mais geral, seja para controle da poluição ou legitimar atividades que 

afetam a natureza. 

A principal diferença entre o direito ambiental dos países analisados é que 

nos EUA ocorre como um produto do direito nativo, tendo pouca influência do direito 

internacional, ao contrário do Brasil. Isso traduz que as leis são formuladas pela 

própria experiência dos EUA, enquanto no Brasil são criadas por experiências 

gerais. 

Outra grande diferença entre as constituições dos dois países é que nos EUA 

os direitos e obrigações atuam unicamente entre indivíduos e o Estado, não 

havendo proteção constitucional ao meio ambiente. Os deveres do Estado não são 

definidos. Já no Brasil, a constituição, de caráter “welfarista”, cria obrigações e 

direitos entre os indivíduos e o Estado, mas também no trato dos indivíduos entre si, 

afinal reconhece não apenas os indivíduos, mas também coletividades e instituições. 
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