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                                             Resumo 
 

 
 A costa brasileira com aproximadamente 8500 km de litoral representa uma 

região complexa, onde diversas atividades econômicas são desenvolvidas e 

concentra a grande maioria da população brasileira. O impacto ambiental causado 

pela ocupação urbana e por essas atividades, inclusive atividades de exploração e 

produção de petróleo no mar (principal atividade econômica da ZEE), são fontes 

potenciais de poluição, caracterizando a costa brasileira como região frágil a qual 

necessita um gerenciamento racional desse ambiente. Nesse contexto, são 

indispensáveis a representação espacial dos dados, através da integração das 

informações existentes da área em um ambiente SIG. Deste modo o produto deste 

trabalho visa estabelecer uma ferramenta de organização e visualização de dados 

espaciais ao longo do tempo com o intuito de acessorar à indústria do petróleo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 A costa brasileira e sua exploração 
 

A costa brasileira com seus 8500 km de litoral e 3,5 milhões de km² de 

ZEE (Zona Econômica Exclusiva), representa uma complexa região do meio 

marinho de grande interesse econômico, Destacam-se nesta extensa costa 

estuários, deltas, lagunas, ilhas barreiras, manguezais planícies de maré, 

costões rochosos e praias, incluindo a plataforma continental com os recifes, o 

talude e o sopé continental. A grande parte da população brasileira está 

localizada na zona costeira, e o impacto ambiental causado por essa ocupação 

urbana, pelo turismo, pesca predatória, obras costeiras, mineração e 

destruição de manguezais, atividades de exploração e produção de petróleo no 

mar (principal atividade econômica da ZEE), caracteriza a costa brasileira 

como uma região frágil, que necessita de um gerenciamento racional e 

equilibrado dos recursos hídricos, em relação a poluição marinha. Sendo 

assim, tornou-se exigência da sociedade moderna sua preservação de forma a 

garantir sua sustentabilidade e disponibilidade para gerações futuras 

(POLÍTICA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR, 2001). 

Porém a realidade das últimas décadas mostra que passamos por um 

contínuo processo de crescimento industrial, onde se por um lado usufruímos 

de mais conforto e novos bens de consumo (embalagens, resinas, 

medicamentos, estofados, plásticos, poliéster, combustíveis, borrachas, 

lubrificantes, asfalto, etc.), por outro lado sofremos com os problemas 

ambientais causados pelas atividades industriais. A utilização e a grande 

dependência de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão representam 

quase 90% da energia consumida pelo planeta, porém as atividades, em todas 

as etapas da cadeia da indústria do petróleo, são fontes potenciais de 

poluição. No entanto os registros indicam que o setor de transporte do petróleo 

e seus derivados são os principais responsáveis por acidentes  

(CARDOSO, 2005). 

Segundo a Política Nacional de Ciência e Tecnologia do Mar de 2001, 

“A poluição ambiental, principalmente a decorrente de vazamentos de óleo nas 
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atividades de exploração e produção de petróleo e de lavagem de tanques de 

petroleiros, pode ser monitorada por imagens de satélite e medições 

meteoceanográficas associada a um sistema de informações geográficas 

possibilita, através de um banco de dados georreferenciado, a estruturação de 

um eficiente plano de contingência para derrames de óleo no mar”. 

Em planejamentos ambientais são indispensáveis a representação 

espacial dos dados, através da integração das informações existentes de uma 

área em um ambiente SIG. Deste modo o produto deste trabalho visa 

estabelecer uma ferramenta de organização e visualização de dados espaciais 

ao longo do tempo com o intuito de atender a indústria do petróleo. 

 
1.2 O Projeto Costa Brasil 
 

Denominou-se Projeto Costa Brasil o levantamento dos dados desta 

pesquisa e a intensão de disponibilizar e dar continuidade, posteriormente a 

defesa desta monografia, no levantamento e na atualização das informações 

contidas no presente trabalho. Assim, diversas informações da costa brasileira 

serão disponibilizadas em um website no seguinte endereço eletrônico: 

www.costabrasil.org. Nele pretende-se compilar diversas informações do 

ambiente costeiro, porém o foco será a indústria do petróleo. 

 
1.3 Objetivos  
 

Elaboração de um banco de dados georreferenciado com informações 

de acidentes com óleo e parâmetros físicos da costa brasileira. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 
 

• Aplicar um Sistema de Informações Geográficas da costa brasileira com 

enfoque em acidentes com óleos e dados físicos (temperatura, 

salinidade, corrente e vento) 

• Integrar diversas informações da costa brasileira em um ambiente SIG 

• Elaborar cartas temáticas. 

• Disponibilizar o SIG na internet 

http://www.costabrasil.org/
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1.4 Área de estudo 
 
 A área de estudo compreende toda a zona costeira brasileira (figura 1), 

tanto áreas costeiras continentais como marítimas, visto que as atividades da 

indústria do petróleo e a maior parte da população se concentram nessas 

regiões. 

 

 
Figura 1 – Área de estudo 

 

1.5 Importância do estudo 
 
 O estudo fornece um subsídio no gerenciamento dos dados de 

acidentes com óleo no Brasil, utilizando um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), pois permite ao usuário interessado recuperar qualquer 

informação com base em seus atributos ou localização geográfica, bem como 

gerar inter-relações entre os dados de acidentes e dados físicos, com outras 

informações contidas no SIG. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1. A indústria do petróleo 
 

A indústria do petróleo é composta por segmentos, normalmente 

classificados como: upstream, que envolve a  exploração e a produção, 

incluindo desde a prospecção geofísica para a identificação das jazidas, até a 

produção e o armazenamento do óleo extraído, a rede de transporte do óleo 

das áreas de produção para as áreas de refino e a rede de transporte dos 

produtos derivados do refino para as áreas dos mercados de consumo; 

meadstream, que representa o refino do óleo; e downstream, que engloba a 

distribuição dos derivados e a comercialização do óleo e de seus derivados. 

Tais características geram uma cadeia longa e extremamente rígida, 

principalmente pela baixa flexibilidade (liquidez) dos investimentos em 

equipamentos de exploração e produção (E&P), frota de navios, oleodutos, 

plantas de refino e de armazenagem, bases de distribuição no atacado e rede 

de postos de varejo (BRAGA, 2004) 

 
2.1.1 Produção no mundo 
 

O petróleo, recurso energético e matéria prima,  está distribuído no 

mundo segundo características geológicas específicas que permitem sua 

formação. Desse modo, sua distribuição é diferenciada ao longo da superfície 

da Terra. Assim, pretende-se aqui apenas mostrar um panorama da produção 

mundial de petróleo e o potencial de produção de acordo com as reservas 

provadas e os volumes diferenciados por região. Verifica-se, na figura 2, o 

volume (milhões de barris por dia) produzido segundo as regiões geográficas. 

Na figura 3 observa-se as reservas provadas de petróleo (bilhões de barris) 

segundo as regiões geográficas.  Informações mais específicas sobre 

produção de petróleo e reservas provadas, segundo regiões geográficas, 

países e blocos econômicos no período de 1996 a 2005 podem ser 

encontradas nos anexo 1 e anexo 2, respectivamente. 
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Figura 2 - Produção de petróleo, segundo regiões geográficas (milhões b/d) – 2005  

          

 
Figura 3 - Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, em 31/12/2005 

(bilhões b) 
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2.1.2 Produção no Brasil  
 

Após a Lei nº 9.478/97, denominada Lei do Petróleo, que permitiu, entre 

outras coisas, a possibilidade de empresas estrangeiras iniciarem atividades 

de exploração e produção no país, observou-se um maior dinamismo na 

produção, onde novas descobertas foram realizadas e o país chega em 2006 

com sua auto-suficiência na produção de petróleo. Verifica-se, na figura 4, o 

crescente aumento dessa produção. 

 
Figura 4 - Evolução da produção de petróleo, por localização (terra e mar) 

1996 -2005 (fonte: Anuário estatístico 2006 - ANP) 
 

A produção de petróleo no Brasil está concentrada no mar, como 

observa-se na figura 5,  assim sendo o Brasil foi forçado a desenvolver 

tecnologias próprias para sua exploração, sendo atualmente considerado 

referência mundial em prospecção e extração em águas ultra-profundas.  



 11

                       
Figura 5 – Produção de petróleo no Brasil em 2005 (fonte dos dados: Anuário 

estatístico 2006 – ANP) 

 

2.2 Logística brasileira do petróleo 
 

Segundo BRAGA (2004), o desenho logístico brasileiro começou a ser 

montado em função do refino do petróleo importado principalmente por via 

marítima, fazendo com que a ponta da cadeia logística estivesse posicionada 

primordialmente no litoral. A localização de uma refinaria implica em um 

processo logístico extremamente complexo, que envolve bases de 

abastecimento, sistemas de transporte e planejamento de dimensionamento de 

rede. O posicionamento das refinarias no litoral, de forma a minimizar os 

custos de descarga e armazenamento nos portos, fez com que a logística da 

distribuição fosse se enraizando rumo ao mercado consumidor. 

A década de 1970 trouxe novos rumos para a indústria brasileira de 

petróleo. A partir do final da década, com a conclusão da instalação do parque 

de refino, as descobertas off-shore e a crise internacional, passou-se a dar 

prioridade ao aumento da produção de petróleo bruto. No entanto, o petróleo 

nacional, em sua ampla maioria, está localizado no litoral, o que não alterou 

muito o sentido da infra-estrutura logística. 
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Toda essa estrutura tem de ser operada de forma a cumprir os prazos 

acertados, minimizando tempo e custos, sem perder a qualidade, e mantendo 

o escoamento do fluxo intermitente de petróleo e seus derivados. 
 

2.2.1 O parque de refino brasileiro 
 

O parque de refino brasileiro é composto por 14 plantas, incluindo uma  

unidade de beneficiamento de xisto (Six, no Paraná) e uma fábrica de 

lubrificantes (Lubnor, Ceará). Nesse parque, 12 plantas pertencem à 

Petrobras, que concentra cerca de 98% da capacidade total de refino, 

enquanto as refinarias privadas (Manguinhos e Ipiranga) produzem, 

principalmente, gasolina e produtos especiais voltados para mercados locais. 

Essas plantas estão dispostas ao longo do território brasileiro, conforme 

observa-se na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Posicionamento das Refinarias Brasileiras 

    
Portanto, devido à otimização dos custos de transporte, tanto na 

distribuição de derivados como no abastecimento das refinarias, a maior parte 

da capacidade de refino encontra-se nas regiões Sul e Sudeste, que são 
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responsáveis por 80% da capacidade total de refino e por mais de 90% da 

produção dos dois principais derivados: gasolina e óleo diesel.  Verifica-se na 

figura 6 o volume refinado e a capacidade de refino, por refinaria. 

 
Figura 6 - Volume de petróleo refinado e capacidade de refino, segundo 

refinarias - 2005 
 

Pode-se assim sintetizar as principais articulações logísticas brasileiras 

em 3 regiões da costa brasileira:  

 

2.2.1.1 Região Nordeste 
 

No Nordeste está localizada a Relam, que, apesar da baixa 

complexidade, possui um nicho de mercado e uma escala que lhe garantem 

rentabilidade. Além de suprir parte da necessidade do Norte, ela é responsável 

por grande parcela do abastecimento, principalmente por navios, do Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Teresina 

(Piauí) é abastecida por Fortaleza através de ferrovia. Também por rodovia 

vinda da Relam é feito o abastecimento de Aracaju. Bahia e Sergipe são 

abastecidos também pela Relam com os terminais de Madre de Deus e Aratu 

por navios e dutos, respectivamente. 
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2.2.1.2 Região Sudeste 
 

A região Sudeste apresenta a maior concentração tanto na produção 

quanto no consumo de derivados de petróleo do país, além de possuir as 

refinarias mais complexas (Replan, Reduc, RPBC, Regap). Somente São 

Paulo possui quatro refinarias, responsáveis não só pelo abastecimento do 

próprio estado, como também de outros no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

As características do parque de refino brasileiro demonstram que o mercado 

do Sudeste é atendido por refinarias com escala e complexidade 

consideráveis. Pode-se assim esperar que o principal mercado brasileiro possa 

ser atendido pelas refinarias da região. O Rio de Janeiro tem duas refinarias 

(Reduc e Manguinhos), que suprem, via trens, dutos, caminhões e navios (no 

caso de Angra dos Reis), a totalidade do estado, o vale do rio Paraíba do Sul 

(Rio de Janeiro) e, por mar, parte do Espírito Santo, o qual também é 

abastecido pela Regap (Minas Gerais) e pela Relam, respectivamente por mar 

e trem, pois o estado não possui nenhuma refinaria. Minas Gerais possui 

apenas uma refinaria (Regap) em Betim, que recebe óleo cru através de dutos 

vindos de Angra dos Reis. Sua produção, como já foi explicitado, atende 

também a outros estados. 

 

2.2.1.3 Região Sul 
 

A região Sul possui três refinarias, sendo duas no Rio Grande do Sul 

(Ipiranga e Refap), que recebem óleo cru por navio através do Rio Grande e do 

terminal de Tramandaí, e uma no Paraná (Repar), em Araucária, que recebe 

óleo cru através de duto vindo do terminal de Paranaguá e é responsável pelo 

abastecimento do Paraná e de Santa Catarina. 

 
2.3 Transporte marítimo de petróleo e seus derivados 
  
 O transporte marítimo no Brasil é realizado tanto na navegação de longo 

curso como na navegação de cabotagem. O escoamento desse transporte é 

feito através dos portos ao longo da costa brasileira, sendo que a figura 7 

mostra os principais portos do Brasil. 
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Figura 7 – Principais portos do Brasil 

 

Apesar do principal meio de transporte de cargas ser realizado por meio 

de transporte rodoviário, o principal meio de transporte de petróleo, no Brasil, é 

o aquaviário, visto que a produção está concentrada na exploração offshore. O 

transporte marítimo de petróleo e derivados é efetuado por navios petroleiros 

ou através de dutos posicionados no fundo oceânico e sua ligação com a terra 

ocorre através de portos e terminais marítimos localizados na costa. O 

transporte de petróleo e derivados ao longo da costa, representa cerca de 80% 

do total de cargas transportadas por navios. Além dos petroleiros, a frota 

mercante brasileira, é composta por diversos tipos de embarcações, como 

cargueiros, graneleiros, frigoríficos, porta contêiners entre outros, e 

transportam combustível para uso próprio. 

Outro meio de transporte de petróleo é realizado por dutos, sendo 
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considerado um dos meios mais seguros do mundo. Os dutos são 

responsáveis pelo transporte do petróleo entre navio petroleiro, terminal e 

refinaria. No Brasil os tipos dutoviários mais utilizados são gaseodutos e 

oleodutos e estão principalmente localizados em regiões costeiras, interligando 

as plataformas com os terminais e estes entre si e refinarias. 

A FRONAPE (Frota Nacional de Petroleiros) é a maior transportadora de 

petróleo e derivados do Brasil. A frota, formada por 51 navios petroleiros (ver 

tabela2),  contribui de maneira fundamental para garantir o escoamento da 

crescente produção brasileira de petróleo.  

Tabela 2 – Navios da Frota Nacional de Petroleiros (FRONAPE) (fonte: 

Transpetro 2006) 

Construção 

Nome TPB 
Ano Local 

Armador Bandeira 

Capacidade 
Volumétrica 
(Excl. slops) 
98% - m3 

Soci
eda
de 

Clas
sific
ador

a 

Petróleo 
1 navios 

Jurupema 131.584 Ishibras 1977 Brasil Transpetro Brasil/Reb 154.873 ABS 

Petróleo / Navios Aliviadores de Posicionamento Dinâmico 
6 navios 

Cartola 153.000 Hyundai 2000 Coréia Transpetro Libéria 166.392 DNV 

Ataulfo Alves 153.000 Hyundai 2000 Coréia Transpetro Libéria 166.392 DNV 

Stena Spirit 149.922 Samsung 2001 Coréia FIC Bahamas 168.827 DNV 

Nordic Spirit 151.293 Samsung 2001 Coréia FIC Bahamas 168.827 DNV 

Nordic Rio 151.294 Samsung 2004 Coréia FIC Bahamas 168.810 ABS 

Nordic Brasilia 151.294 Samsung 2004 Coréia FIC Bahamas 168.810 ABS 

Petróleo / Produtos escuros 
12 navios 

Bicas 91.671 Ishibras 1985 Brasil Transpetro Brasil/Reb 100.896 LRS 

Brotas 91.902 Ishibras 1985 Brasil Transpetro Brasil/Reb 100.896 LRS 

Poti 55.067 Mauá 1996 Brasil Transpetro Brasil/Reb 65.142 LRS 

Lorena BR 45.229 Caneco 1996 Brasil Transpetro Brasil/Reb 42.770 BV 

Rebouças 30.651 Caneco 1989 Brasil Transpetro Brasil/Reb 31.678 ABS 

Rodeio 30.551 Caneco 1990 Brasil Transpetro Brasil/Reb 31.678 ABS 

Camocim 18.900 Caneco 1986 Brasil Transpetro Brasil/Reb 19.193 BV 

Carioca 18.997 Caneco 1986 Brasil Transpetro Brasil/Reb 19.193 BV 

Caravelas 18.922 Caneco 1986 Brasil Transpetro Brasil/Reb 19.193 BV 

Carangola 18.823 Emaq 1989 Brasil Transpetro Brasil/Reb 19.231 BV 

Cantagalo 18.835 Emaq 1990 Brasil Transpetro Brasil/Reb 19.231 BV 

Candiota 18.799 Emaq 1990 Brasil Transpetro Brasil/Reb 19.231 BV 

Produtos escuros e claros 
7 navios 

Piquete 66.876 Ishibras 1989 Brasil Transpetro Brasil/Reb 67.379 ABS 

Pirajuí 66.721 Ishibras 1990 Brasil Transpetro Brasil/Reb 67.379 ABS 

http://www.transpetro.com.br/portugues/empresa/transporteMaritimo/popUps/popFrota.html
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Piraí 66.672 Ishibras 1990 Brasil Transpetro Brasil/Reb 67.379 ABS 

Potengi 55.067 Mauá 1991 Brasil Transpetro Brasil/Reb 65.145 LRS 

Pedreiras 55.067 Mauá 1993 Brasil Transpetro Brasil/Reb 65.142 LRS 

Lobato 44.600 Caneco 1993 Brasil Transpetro Brasil/Reb 42.770 BV 

Londrina 45.229 Caneco 1994 Brasil Transpetro Brasil/Reb 42.770 BV 

Produtos claros 
18 navios 

Itabuna 44.555 Emaq 1993 Brasil Transpetro Brasil/Reb 46.746 DNV 

Itajubá 44.555 Emaq 1993 Brasil Transpetro Brasil/Reb 46.746 DNV 

Itaperuna 44.555 Emaq 1994 Brasil Transpetro Brasil/Reb 46.746 DNV 

Itamonte 44.138 CCN/ Eisa 1995 Brasil Transpetro Brasil/Reb 46.965 LRS 

Itaituba 44.138 CCN/ Eisa 1996 Brasil Transpetro Brasil/Reb 46.965 LRS 

Lindóia BR 44.582 Eisa 1996 Brasil Transpetro Brasil/Reb 42.386 DNV 

Livramento 44.583 Eisa 1997 Brasil Transpetro Brasil/Reb 42.386 DNV 

Lages 29.995 Verolme 1991 Brasil Transpetro Brasil/Reb 34.969 DNV 

Lavras 29.995 Verolme 1992 Brasil Transpetro Brasil/Reb 34.969 DNV 

Lambari 29.995 Verolme 1993 Brasil Transpetro Brasil/Reb 34.969 DNV 

Diva 18.012 Ishibras 1980 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Dílya 18.074 Ishibras 1980 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Maísa 18.078 Ishibras 1980 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Nilza 17.999 Ishibras 1981 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Marta 17.935 Ishibras 1981 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Neusa 17.909 Ishibras 1983 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Norma 17.878 Ishibras 1982 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Nara 17.859 Ishibras 1982 Brasil Transpetro Brasil/Reb 22.684 ABS 

Cisterna (FSO – Floating, Storage and Offloading) 
1 navio 

Avaré 28.903 Verolme 1975 Brasil Transpetro Brasil/Reb 32.146 ABS 

Gases 
6 navios 

Guará 4.494 Mitsui 1981 Japão Transpetro Brasil/Reb 6.202 ABS 

Guarujá 4.514 Mitsui 1981 Japão Transpetro Brasil/Reb 6.202 ABS 

Guaporé 4.490 Mitsui 1982 Japão Transpetro Brasil/Reb 6.202 ABS 

Grajaú 8.875 Meyer Werft 1987 Alemanha Transpetro Brasil/Reb 8.142 LRS 

Gurupá 8.907 Meyer Werft 1987 Alemanha Transpetro Brasil/Reb 8.136 LRS 

Gurupi 8.891 Meyer Werft 1987 Alemanha Transpetro Brasil/Reb 8.149 ABS 

Total: 51 navios / 2.513.875 TPB 

Embarcação de apoio 
1 navio 
Tangará 2.163 Mitsui Shipbuilding 1976 Japão Petrobras Brasil 411 ABS 

 

As principais atividades da FRONAPE são: alívio das plataformas de 

produção da Bacia de Campos e das áreas offshore de Guamaré (RN) e 

Aracaju para os terminais marítimos de Angra dos Reis (RJ), São Sebastião 

(SP), São Francisco do Sul (SC), Tramandaí (RS) e Madre de Deus; 

distribuição de derivados de petróleo, em viagens de cabotagem ao longo da 

costa brasileira, principalmente para os terminais da Região Nordeste; 

importação de petróleo da Argentina e manutenção das rotas de exportação de 
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Marlim e de óleo combustível para a Argentina, Caribe e Cingapura, bem como 

a de gasolina para a Nigéria; abastecimento das bases de distribuição ao longo 

da costa brasileira, em operações de navios de GLP a partir das refinarias da 

Petrobras e de importações da Argentina e do Chile, e transporte de propeno 

(TRANSPETRO, 2006). 

 
2.4 Petróleo e poluição 
 

A maior parte do petróleo e derivados é transportada por navios 

petroleiros, podendo gerar uma série de impactos sobre o ecossistema e 

atividades costeiras em conseqüência de eventuais acidentes. O transporte 

marítimo pode causar impacto ambiental resultante do derramamento da carga 

para o mar, devido a um acidente ou durante operações de carga e descarga. 

O grande volume de óleo e derivados transportados aumentam o potencial 

poluidor dessa atividade com ocorrência de grandes volumes derramados, 

porém descargas de menor proporção também ocorrem e são mais freqüentes 

devido a acidentes operacionais.  

Mundialmente o transporte marítimo lança no ambiente 

aproximadamente 100.000 toneladas de hidrocarbonetos porém a poluição por 

petróleo e derivados ocorre de forma crônica como resultado de operações 

freqüentes de manutenção dos navios, e descargas nos portos e terminais.  

Atualmente utiliza-se o geoprocessamento para gerenciar diversas 

atividades sobre a superfície terrestre e a industria do petróleo é uma delas, 

desse modo pretende-se dar uma visão geral do geoprocessamento e o modo 

como funciona um Sistema de Informações Geográficas.  

 
2.5 Geoprocessamento 

 
Sem dúvida, nesta última década, um dos mais importantes avanços na 

tecnologia de levantamentos cartográficos foi o aparecimento dos GPSs. Uma 

vez fixada e aceita a forma da Terra como um elipsóide, as técnicas de 

posicionar um ponto de sua superfície em relação a um determinado 

referencial têm avançado, no sentido de que precisões cada vez maiores 
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sejam atingidas. Dessa forma, as triangulações que foram iniciadas no século 

XVII na França têm se desenvolvido bastante. Em 1991, o GPS entrou em 

operação e, em 1993 a constelação de satélites foi concluída. Pode-se dizer 

que o GPS foi projetado de forma que em qualquer lugar do mundo e a 

qualquer momento existam pelo menos quatro satélites acima do plano do 

horizonte do observador. 

Para a aquisição da posição de determinada latitude-longitude ou 

coordenadas UTM, o receptor GPS precisa somente receber o sinal de 3 

satélites. Entretanto, para a posição de altitude, no mínimo é necessário 

receber os sinais de 4 satélites.  

Um objeto geográfico qualquer, como uma cidade, a foz de um rio, ou o 

pico de uma montanha, somente poderá ser localizado se for possível 

descrevê-lo em relação a outros objetos com posições conhecidas. Trata-se de 

determinar sua localização em uma rede coerente de coordenadas. Quando se 

dispõe de um sistema de coordenadas geográfica como referência, pode-se 

definir a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Esse é o 

sistema utilizado no presente trabalho. 

 É o sistema de coordenadas mais antigo. Nele, cada ponto da superfície 

terrestre é localizado na interseção de um meridiano com um paralelo. 

Meridianos são círculos máximos da esfera, cujos planos contêm o eixo de 

rotação ou eixo dos pólos. Meridiano de origem (também conhecido como 

inicial ou fundamental) é aquele que passa pelo antigo observatório britânico 

de Greenwich, escolhido convencionalmente como a origem (0º) das 

longitudes sobre a superfície terrestre e como base para a contagem dos fusos 

horários. A leste de Greenwich os meridianos são medidos por valores 

crescentes até + 180º. A oeste, suas medidas são decrescentes até o limite 

mínimo de – 180º. Os paralelos são círculos da esfera cujo plano é 

perpendicular ao eixo dos pólos. O Equador é o paralelo que divide a Terra em 

dois hemisférios (Norte e Sul) e é considerado como paralelo de origem (0º). 

Partindo do Equador em direção aos pólos tem-se vários planos paralelos ao 

Equador, cujos tamanhos vão diminuindo até se tornarem um ponto nos pólos 

Norte (+90º) e Sul (-90º). Representa-se um ponto na superfície terrestre por 

um valor de latitude e longitude, onde latitude de um lugar é a distância angular 

entre um ponto qualquer da superfície terrestre e o meridiano inicial ou de 



 20

origem, e longitude é a distância angular entre um ponto qualquer da superfície 

terrestre e a linha do Equador. 

  

2.6 Arquitetura de Sistemas de Informações Geográficas 
 

O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é aplicado para 

sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e 

recuperam informações não apenas com base em suas características 

alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial; oferecem ao 

administrador (urbanista, planejador, engenheiro) uma visão inédita de seu 

ambiente de trabalho, em que todas as informações disponíveis sobre um 

determinado assunto estão ao seu alcance, interrelacionadas com base no que 

lhes é fundamentalmente comum, a localização geográfica. Para que isto seja 

possível, a geometria e os atributos dos dados num SIG devem estar 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados 

numa projeção cartográfica. O requisito de armazenar a geometria dos objetos 

geográficos e de seus atributos representa uma dualidade básica para SIGs. 

Para cada objeto geográfico, o SIG necessita armazenar seus atributos e as 

várias representações gráficas associadas. Desse modo, há pelo menos três 

grandes maneiras de utilizar um SIG: 

• como ferramenta para produção de mapas; 

• como suporte para análise espacial de fenômenos; 

• como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento 

e recuperação de informação espacial. 

Nesse contexto os Sistemas de Informações Geográficas aliam a 

tecnologia à informação, possibilitando a integração de dados espaciais e 

dados não-espaciais, assim consegue-se ampliar ainda mais as informações 

ligadas a uma imagem permitindo análises mais completas (DANTAS & 

FERNANDEZ, 2004). 

Com o atual cenário de crescimento da industria do petróleo, trabalhos 

que explorem esse tema e possam dar suporte a essa atividade são de 

extrema importância. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1 Materiais 
 

Foi utilizado para o desenvolvimento do trabalho o seguinte material: 

• Software: 

o SPRING  

o SPRINGWEB 

o ARCGIS 9.1 (ArcMap, ArcCatalog e Arctool ) 

o EXCEL 

o PLUGIN JAVA 

o MATLAB 

o HDFView 

• Equipamento:: 

o 1 Computador Pentium 4 

 
3.2 Métodos 
 

O SIG foi desenvolvido no Laboratório de Oceanografia Física, 

integrando dados gráficos georreferenciados (base cartográfica) e 

alfanuméricos (atributos associados) compondo um SIG diversificado da costa 

brasileira. 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em 3 etapas (onde cada etapa 

é discutida separadamente): 

• Levantamento histórico de acidentes com óleo na costa do Brasil 

• Estruturação do SIG 

• Disponibilização dos mapas na Internet. 

O diagrama da figura 9 mostra as etapas utilizadas para elaboração do  

trabalho. 
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Figura 8 – Etapas da elaboração do trabalho 

 

3.2.1 Levantamento histórico dos dados de acidentes 
 

A busca pelos dados de acidentes com óleo no Brasil, que incluíssem 

localização geográfica, foi realizada através de contatos com os órgãos 

ambientais estaduais e federais, Internet e literatura, além da própria ANP, 

obtendo retorno dos dados apenas pela CETESB e pela ANP. 

 

3.2.2 Tipos de dados utilizados no projeto 
 

As principais bases cartográficas do trabalho foram adquiridas, pela 

Internet, através de uma empresa de geoprocessamento que comercializa 

esse tipo de informação. Outra fonte foi através do download, pelo software 
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ArcGIS, de todos os temas disponíveis no BDEP Web Maps, um mapa 

interativo, onde são disponibilizadas informações sobre o acervo de dados 

existente no BDEP. 

No trabalho foram utilizados apenas dados vetoriais, pois devido a intenção de 

disponibilizar, posteriormente, as informações na Internet, foi decidido não 

incluir dados raster (como imagens de satélite) no projeto Costa Brasil, num 

primeiro instante, para não tornar a visualização do projeto extremamente 

comprometida. Também utilizou-se outras bases cartográficas e mapas 

temáticos diversos. 

 

3.2.3 Estrutura do banco de dados 
 
 Os dados foram estruturados em 3 grandes domínios: (1) Acidentes com 

óleo, locais de produção (plataformas) e outras informações sobre a indústria 

do petróleo; (2) Base cartográficas e outras informações de referência; (3) 

dados físicos da costa brasileira.  

Os dados de acidentes fornecidos, via e-mail, pela CETESB estavam 

organizados em um arquivo texto em formato .doc de acordo com o exemplo 

abaixo: 

 

Operação: STOLT NORDESS Data: 05/05/80 

Município: SANTOS Região: SANTOS

 Atividade: TRANSPORTE MARITIMO 

 Produto: ACRILATO DE ETILA Classe de Risco:
 3 Qtde. NÃO HOUVE VAZ. 

 Descrição: DURANTE A OPERACAO DE DESCARGA DO PRODUTO DO N/T 

STOLT NORDESS  OCORREU A EMANACAO DE VAPORES DO PRODUTO, 

CAUSANDO INCOMODOS A  POPULACAO EXISTENTE NAS 

PROXIMIDADES DO TERMINAL. 

 

 

Os dados foram reorganizados em uma planilha em Excel com a seguinte 

estrutura:  
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• Fonte dos dados 

• Data  

• Hora 

• Operação 

• Município  

• Região 

• Atividade 

• Produto 

• Classe de risco 

• Quantidade  

• Descrição 

 

Visto que os dados fornecidos pela CETESB não possuíam identificação de 

longitude e latitude, esses dados não foram utilizados no trabalho. Os dados 

da ANP foram fornecidos separados pelos diversos setores e possuem as 

seguintes informações: 

• Incidentes de Upstream  
 

o Embarcação-instalação 

o Localização 

o Latitude (DMS) 

o Longitude (DMS) 

o Coordenadas precisas (S ou N) 

o Data-hora do incidente (só tem data) 

o Descrição do Incidente 

o Prováveis causas 

o Medidas mitigatórias 

o Material contaminante 

o Descrição do material 

o Medida do material derramado 

o Área atingida 
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• Incidentes no transporte marítimo 
 

o ID (controle da ANP) 

o Data  

o Hora 

o Instalação 

o Tipo de acidente 

o Causa do acidente 

o Local 

o Descrição 

o Produtos envolvidos 

o Quantidade vazada 

o Quantidade recuperada 

o Ultima alteração desse registro 

 

Esses dados acima foram extraídos do sistema de banco de dados 

internos da ANP, através de autorização e senha de um responsável. Existiam 

dados ainda não inclusos no sistema que estavam em papel organizados em 

diversas pastas, foi necessária a revisão de cada pasta e inclusão desses 

dados em uma nova planilha. Para esses dados, foi atribuído uma numeração 

seqüencial de ID, não existindo nenhuma correlação com a numeração padrão 

da ANP.  Os dados coletados da pasta seguiram a seguinte estrutura: 

 

• Incidentes das pastas:  
 

o ID (Atribuído seqüencialmente a partir de 500) 

o Data da ocorrência 

o Data do informe inicial 

o Hora  

o Instalação 

o Tipo de acidente 

o Causa do acidente 

o Local 

o Descrição 
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o Locais Atingidos 

o Produtos envolvidos 

o Quantidade vazada 

o Quantidade recuperada 

o Empresa operadora 

o Investigação 

o Providências 

o Descrição dos parâmetros locais 

o Ultima alteração desse registro 

 

Para organização de todos os dados em uma única planilha, foi 

determinado um banco ideal de dados e determinação de um NC (Número 

Controle), passando a identificar cada acidente por esse número.  Esse banco 

segue a seguinte estrutura: 

 

• Banco de dados ideal 
 

o NC (Número Controle) 

o Fonte dos dados 

o Data da ocorrência 

o Data do informe inicial 

o Hora 

o Empresa operadora 

o Atividade 

o Operação – instalação 

o Município 

o Região 

o Tipo de Incidente 

o Causa do incidente 

o Descrição 

o Locais atingidos 

o Produtos envolvidos 

o Classe de risco 

o Quantidade vazada 
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o Quantidade recuperada  

o Investigação 

o Providencias tomadas 

o Descrição dos parâmetros locais 

o Pessoa responsável pelo relatório 

o Conseqüências do evento quanto a continuidade operacional 

o Tempo da unidade parada 

o Feridos e fatalidades 

o Latitude do incidente 

o Longitude do incidente 

o Coordenadas precisas (Sim ou Não) 

o Descrição do material 

 

Além dos dados dos acidentes também foi fornecido a localização das 

plataformas de produção com latitude e longitude, após a organização dos 

dados de acidentes fornecidos pela ANP, verificou-se aqueles que possuíssem 

localização e somente esses foram utilizados no trabalho. 

 
3.2.4 Parâmetros físicos da costa 
 

O levantamento de dados físicos realizados para a região costeira, são 

importantes para a compreensão dos ecossistemas. A integração destes com 

outras informações podem colaborar na compreensão de processos de 

contaminação dos oceanos e zonas costeiras, além de suas conseqüências 

sócio ambientais.  

Os dados de vento, corrente, salinidade e temperatura potencial, para a 

costa brasileira, foram coletados dos resultados do modelo OCCAM (Ocean 

Circulation and Climate Advanced Modelling Project), solicitados usando o 

seletor de dados, através da home page do OCCAM.   

OCCAM é um modelo numérico de equação primitiva do oceano global 

baseado na versão do MOM (Modular ocean Model) do GFDL (Geophysical 

Fluid Dynamics Laboratory) do modelo oceânico de Bryan-Cox-Semtner mas 

inclui uma superfície livre e um esquema melhorado da advecção. Uma grade 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&u=http://www.soc.soton.ac.uk/JRD/OCCAM/EMODS/&prev=/search%3Fq%3DOCCAM%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D
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regular da longitude-latitude é usada para o Pacífico, o Índico e o oceano 

Atlantico sul.  

As profundidades modelo são baseadas na série de dados DBDB5 (Digital 

Bathymetric Data Base 5 minute). 

O modelo foi iniciado com os campos de temperatura e salinidade a 

partir do anuário de Levitus (World Ocean Atlas). As forçantes de superfície 

usam mensais de ventos e relaxação do ECMWF (European Centre for 

Médium-Range Weather Forecasts). Cobertura geográfica: Globo inteiro, 1/4 

de latitude x 1/4 longitude, mais informações sobre os dados OCCAM estão 

contidas no anexo 1. 

 
3.2.4.1 Tratamento dos dados físicos 
 
 Os dados Físicos, resultados do modelo OCCAM, foram inicialmente 

visualizados no software HDFView, onde cada parâmetro e as coordenadas de 

latitude e longitude são exportadas em formato TXT. Esses dados são 

organizados em forma de uma matriz, onde são representados os valores dos 

parâmetros, onde o intervalo geográfico, entre cada dado, é de ¼ de latitude e 

¼ de longitude, porém para inserir essas informações em um SIG, foi 

necessário criar uma tabela onde tivesse o valor do parâmetro físico e sua 

latitude e longitude. Para executar tais funções, foi determinada uma rotina em 

MATLAB (ver anexo 3 e anexo 4). 

Após a realização do tratamento dos dados físicos, estes foram 

inseridos no ArcMap. Os dados de temperatura e salinidade foram inseridos 

normalmente no SIG, porém os dados de ventos e correntes foram inseridos 

na forma de vetores, onde são representadas a direção e intensidade desses 

parâmetros no ambiente SIG. Para isso, utilizou-se o artifício de apresentar 

cada ponto de dado com a simbologia de seta, representando os vetores, 

assim esses vetores foram rotacionados de acordo com a coluna de ângulo 

contida nos atributos dos arquivos de vento e corrente e classificados de 

acordo com o atributo de intensidade, desse modo o tamanho do vetor varia 

com a intensidade. 
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3.2.5 Organização do Ambiente de Trabalho em SIG 
 

Um projeto é usualmente composto por um conjunto de níveis, camadas 

ou planos de informação (PIs), que variam em número, tipos de formatos e de 

temas, conforme as necessidades de cada tarefa ou estudo. Por exemplo, 

caso se desejasse fazer um estudo da relação entre plataformas de produção 

de petróleo e acidentes, seria necessário que este projeto fosse composto de 

PIs com os seguintes temas: 1) Base cartográfica; 2) cidades, portos, etc.; 3) 

batimetria; 4) Plataformas de produção; 5) acidentes; Os PIs 1, 2 e 3, quando 

superpostos, vão formar a cartografia básica da região de estudo ou mapa 

topográfico. Os PIs restantes são os mapas especiais ou temáticos 

necessários para atingir o objetivo proposto, isto é, cada PI representa uma 

mesma área mas com informações geográficas diferentes. 

Os PIs de um projeto podem pertencer a diferentes classes de dados 

relacionadas com os formatos de representação de dados disponíveis no SIG 

utilizado. Esta organização da informação espacial é muito conveniente para 

permitir que diferentes variáveis sejam integradas ao banco de dados e que 

diferentes tipos de estudo possam ser realizados, combinando tão somente os 

fenômenos de interesse. 

 
3.2.7 Publicação dos dados na Internet 
 

A publicação dos mapas na internet tem como objetivo facilitar o acesso 

de instituições públicas e privadas e da população em geral às informações 

geográficas relacionadas à costa brasileira e a indústria do petróleo. O acesso 

à informação em um SIG auxilia no melhor gerenciamento do conteúdo dessa 

informação, uma vez que o usuário interessado poderá consultar os dados, 

salva-los ou imprimi-los podendo utilizá-los respeitando os direitos autorais. 

Para publicação dos dados será utilizado o SPRINGWEB, um aplicativo 

escrito em JAVA que permite a visualização de dados geográficos 

armazenados em um servidor remoto. O objetivo da utilização do 

SPRINGWEB foi o fato de ser um software de uso gratuito com o intuito de 

disponibilizar os mapas elaborados no ARCGIS e convertidos para o 



 30

SPRINGWEB, através do SPRING, pois além de exibir os dados pela web ele 

também permite consultar atributos relacionados ao mapa por qualquer usuário 

conectado a internet. Porém o usuário só terá acesso aos dados do mapa na 

forma em que foi disponibilizado, não podendo realizar consultas ao banco de 

dados completo. 

Serão disponibilizadas todas as camadas da base cartográfica da região 

costeira, onde a visualização das camadas será diretamente no browser, assim 

os dados vetoriais e raster, quando houver, do SIG são convertidos em uma 

imagem raster JPEG, através da página HTML. 

Aos interessados no conteúdo dos mapas com dados georreferenciados 

da costa brasileira, o presente projeto busca compilar e facilitar o acesso ao 

conjunto de informações sobre a indústria do petróleo, sendo o Projeto Costa 

Brasil um projeto inédito, reunindo tais informações, com o intuito de criar uma 

ferramenta que permita complementações e atualizações proporcionando o 

crescimento de sua base em um conteúdo cada vez mais completo. 

 

 

4. RESULTADOS 
 

O presente trabalho compilou uma série de informações da costa 

brasileira. A tabela 3 mostra os diversos conjuntos de informações que 

compõem o SIG, os nomes dos “shapefiles” permaneceram com o nome 

original de acordo com a sua fonte, pois assim, outros usuários de SIG 

poderão saber a composição de shapfiles utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 3 – Composição dos “shapfiles” utilizados no trabalho 

Nome do Shapefile Tipo do dado 
Pocos_Confidencial_Exploracao Petróleo 
Pocos_Confidencial_Explotatorio Petróleo 
Pocos_Publico_Exploracao Petróleo 
Pocos_Publico_Explotatorio Petróleo 
Sismica_3D_Publico_Exclusivo_Pre Petróleo 
Sismica_3D_Publico_Exclusivo_Pos Petróleo 
Sismica_3D_Confidencial_Nao_Exclusivo_Pre Petróleo 
Sismica_3D_Confidencial_Nao_Exclusivo_Pos Petróleo 
Sismica_3D_Confidencial_Exclusivo_Pre Petróleo 
Sismica_3D_Confidencial_Exclusivo_Pos Petróleo 
Sismica_2D_Publico_Exclusivo_Pre Petróleo 
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Sismica_2D_Publico_Exclusivo_Pos Petróleo 
Sismica_2D_Confidencial_Nao_Exclusivo_Pre Petróleo 
Sismica_2D_Confidencial_Exclusivo_Pos Petróleo 
Sismica_2D_Confidencial_Exclusivo_Pre Petróleo 
Sismica_2D_Confidencial_Nao_Exclusivo_Pos Petróleo 
Blocos_de_Exploracao Petróleo 
Blocos_Oferecidos_BID_8 Petróleo 
Campos_de_Producao Petróleo 
Levantamentos_2D Petróleo 
Levantamentos_3D Petróleo 
Levantamentos_Aereos Petróleo 
Levantamentos_Maritimos Petróleo 
Levantamentos_Terrestres Petróleo 
Setores_Maritimos Petróleo 
Setores_Oferecidos_BID_8 Petróleo 
Setores_Terrestres_Costeiros  Petróleo 
Centro Coletor de Álcool Petróleo 
Refinarias Petróleo 
Referencias Petróleo 
Terminais Petróleo 
Dutos Petróleo 
Jazidas de Carvão Petróleo 
Blocos ANP Petróleo 
Blocos_bid5 Petróleo 
Blocos_bis6 Petróleo 
Blocos_r7 Petróleo 
Campos_óleo Petróleo 
Petróleo e gás Petróleo 
Setores_round7 Petróleo 
Setores_bid6 Petróleo 
Setores_bid5 Petróleo 
Distrib. Gás Natural Petróleo 
GNV Petróleo 
Vendas_gás_natural Petróleo 
Temperatura Superficial do Mar  Físico 
Salinidade  Físico 
Corrente  Físico 
Vento  Físico 
Acidentes  Físico 
Plataformas de Produção  Físico 
Batimetria Físico 
Área de Reserva  Meio Ambiente 
Área Especial Meio Ambiente 
Área Parque Meio Ambiente 
Brejo Meio Ambiente 
Limite_Provincias Meio Ambiente 
Vegetação de Mangue Meio Ambiente 
Terra Indígena Meio Ambiente 
Resíduos Sólidos Meio Ambiente 
Rios Meio Ambiente 
Grid 2 x 2 Base Cartográfica 
BR_Capitais Base Cartográfica 
CE_sede Base Cartográfica 
Sede_municípios_SP Base Cartográfica 
Sede_municípios_RJ Base Cartográfica 
55BR2500G Base Cartográfica 
55ME2500G Base Cartográfica 
55RE2500G Base Cartográfica 55UF2500G Base Cartográfica 
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BR_Contorno Base Cartográfica 
BR_Meso Base Cartográfica 
BR_Regioes Base Cartográfica 
BR_Micro Base Cartográfica 
rio_de_janeiro Base Cartográfica 
municipios_br Base Cartográfica 
São_paulo Base Cartográfica 
Cidades Base Cartográfica 
Estados Base Cartográfica 
Municípos Base Cartográfica 
BRASIL Base Cartográfica 
World30 Base Cartográfica 
Cities Base Cartográfica 
Drainage Base Cartográfica 
GeoGrid Base Cartográfica 
Latlong Base Cartográfica 
Rivers Base Cartográfica 
CNTRY92 Base Cartográfica 
CNTRY94 Base Cartográfica 
Lakes Base Cartográfica 
Linha de Costa  Base Cartográfica 
POLBNDA Base Cartográfica 
Aldeia indígena População 
Capitais População 
Cidade População 
Povoado População 
Povoado População 
Posto Indígena População 
55DS2500G População 
55SD2500G População 
 
 

 

55SE2500G População 
Área_Edificada População 
Censo_2000 População 
Censo_2000_municípios População 
Religião População 
Sindicatos População 
Saneamento População 
Idi População 
Religião População 
Sindicatos População 
Saneamento População 
Aeroporto Internacional Transportes 
Farol Transportes 
Limite_de_navegação Transportes 
Porto Transportes 
Balsa_com_representação Transportes 
Ferrovia Transportes 
Outras estradas Transportes 
Ponte Transportes 
Rodovia_em_pavimentação Transportes 
Rodovia_não_pavimentada Transportes 
Rodovia_pavimentada Transportes 
Rodovias Transportes 
Túnel com Representação Transportes 
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A seguir ilustra-se o funcionamento dessas informações no SIG: 

 
Figura 9 – Funcionamento do SIG 

Todas as informações contidas na tabela 3, estão disponíveis para 

realizar consultas, análises e composições de vários planos de informações, 

através da sobreposição de shapefiles. Desse modo, pretende-se mostrar o 

funcionamento do SIG através da figura 8, onde o retângulo verde mostra a 

lista dos shapefiles contidas no projeto, no exemplo da figura, escolheu-se as 

seguintes informações: BRASIL, POLBNDA (América do Sul), Farol, Limite de 

Navegação, Porto, Temperatura da Superfície do Mar, Refinaria, Terminais, 

Dutos, Poços_público_exploração e Acidentes. O retângulo Azul mostra o 

resultado dessa seleção de shapefiles, nessa área são representados, 

graficamente, os dados escolhidos. O retângulo vermelho mostra as 

informações de um poço escolhido no shapefile Poços_público_exploração, 

observa-se então a grande quantidade de informações contidas na tabela de 

atributos desse poço. 

Desse modo, existe uma imensa quantidade de composições e formas 

de obtenção e geração de informações no SIG aqui apresentado, assim esse 
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tipo de ferramenta facilita muito a consulta aos dados, pois pode-se realizar 

uma busca de acordo com qualquer informação da tabela de atributos, realizar 

consultas através de combinações lógicas, por exemplo, selecionar somente 

os poços onde, na coluna profundidade da tabela de atributos, selecionar 

somente os de profundidade maiores de 1500 metros e, dessa forma gerar um 

novo plano de informação com os poços que possuem profundidades 

superiores a 1500m. 

Os resultados apresentados, referente a acidentes, são baseados nos 

dados fornecidos pela CETESB e ANP, porém os dados de acidentes 

fornecidos pela CETESB não possuem localização geográfica com latitude e 

longitude e, desse modo não foram utilizados no SIG, contudo o gráfico a 

seguir, baseado nos acidentes da CETESB, mostra a distribuição dos 

acidentes segundo o tipo de transporte/instalação: 

 

 
Figura 10 – Distribuição dos acidentes segundo tipo de transporte/instalação 

 

Verifica-se o maior número de acidentes no transporte marítimo, 

seguido por acidentes no transporte rodoviário e postos de combustíveis, além 

disso cabe ressaltar que alguns acidentes com vazamento de óleo ocorridos 
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no mar não são informados, embora seja obrigatório informar à ANP e ao 

órgão ambiental a ocorrência do mesmo em até 24 horas do ocorrido, 

enquanto que os acidentes com vazamento no modal rodoviário e postos de 

combustíveis são relativamente mais fáceis de fiscalizar e, desse modo, tem-

se mais registros fazendo com que o número de acidentes nesses modais 

sejam próximos ao do transporte marítimo.     

Na figura 9 observa-se a localização das plataformas de produção e os 

registros de acidentes, onde pode ser visto uma correlação espacial entre os 

dois. Visto que a bacia de Campos é a bacia de maior capacidade de produção 

no Brasil, está foi a região com maior número de acidentes, 128 registros, 

enquanto a bacia do Ceará possui apenas 3 registros. Verifica-se na tabela 3 o 

número de acidentes, de acordo com a bacia (somente áreas circuladas da 

figura 9) e o número de plataformas de produção (de acordo com os registros, 

pois podem existir mais plataformas de produção além das contidas neste 

trabalho.. 
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Figura 11 – Bacias de produção e acidentes 
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Tabela 4 – Relação dos acidentes e plataformas por bacia 

 Ceará Potiguar SE-AL Recôncavo Espírito Santo Campo

s 

Santo

s 

Plataformas 9 28 16 1 3 42 1 

Acidentes 3 12 3 29 4 128 7 

 

Devido ao grande volume de informações, contidas no trabalho, será 

apresentado a seguir alguns mapas ilustrando mais alguns resultados dessa 

pesquisa, sendo estes: acidentes, plataformas de produção, vento e 

temperatura. Dessa forma foi escolhida a região costeira do Rio de Janeiro 

para ilustrar algumas dessas informações, visto também que é a região de 

maior produção no Brasil e, conseqüentemente, com o maior número de 

acidentes.   
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Figura 12 – Acidentes na costa do Rio de Janeiro 
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Figura 13 – Localização das Plataformas de Produção 
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Figura 14 – Localização das Plataformas de Produção e acidentes com óleo 
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Figura 15 – Distribuição dos ventos (abril de 1985) 
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Figura 16 – Distribuição da temperatura do mar (abril de 1985) 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Além do presente trabalho reunir diversas informações da costa 

brasileira, como o mapeamento dos acidentes, plataformas de produção e de 

outras informações de domínio público, encontradas na Internet, destaca-se a 

inclusão de dados físicos em um ambiente SIG, pois não é uma prática comum 

nesse tipo de ferramenta, embora seja de extrema importância e, segundo o 

levantamento bibliográfico realizado, não foi encontrado nenhum trabalho que 

levante esse tipo de informação em um ambiente SIG.  

Após a realização do levantamento das informações contidas nessa 

pesquisa, verificou-se que o banco de dados fornecidos pela ANP e CETESB 

não estão organizados da maneira adequada e o período de registro dessas 

informações é muito diferente entre os dois bancos de dados, pois o registro 

mais antigo, fornecido pela ANP, é do ano 2000 enquanto o registro mais 

antigo da CETESB é 1980, sendo assim, não existe um sistema que centralize 

esse tipo de informação no Brasil. 

Embora o banco de dados ideal, criado pelo presente trabalho, possui 

497 registros, somando CETESB e ANP, cerca de 50% desses não foram 

inclusos no estudo, pois não possuem localização geográfica com latitude e 

longitude, o que evidencia a grande dificuldade em obter dados com 

localização geográfica precisa de acidentes com óleo no Brasil.  

Outro problema encontrado foi à falta de informações sobre o 

comportamento de acidentes ao longo do tempo, ou seja, geralmente os dados 

que incluem localização geográfica exata, relata apenas informações do 

instante da ocorrência,  e não acompanha a evolução do acidente ao longo do 

tempo descrevendo o deslocamento da mancha e locais atingidos. 

Devido o fato de a área de estudo ter uma grande extensão e há grande 

variedade de informações e combinações dessas, decidiu-se apenas colocar 

algumas ilustrações do SIG nos resultados desse trabalho, pois as 

sobreposições de diversas camadas criam novas informações e essas poderão 

ser visualizadas posteriormente quando publicadas na Internet. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Visto que a cadeia do petróleo envolve um fluxo contínuo na demanda 

de óleo e seus derivados, necessitando de uma exploração, produção, refino, 

transporte e distribuição, de maneira intermitente, onde essa indústria tem que 

atender as demandas de uma sociedade que se preocupa com a 

responsabilidade social dessas empresas as quais estão potencialmente 

sujeitas a ocorrência de acidentes e danos ao meio ambiente no decorrer 

dessa cadeia.  

A pesquisa  contribui: 

• Preenchendo uma lacuna no fornecimento de informações de acidentes 

com óleo no Brasil. 
• Reunindo uma série de informações da zona costeira e caracterização 

das propriedades físicas dessa costa  
• Colaborando na compreensão e gerenciamento desses ecossistemas 

costeiros, através do uso dessa ferramenta 
• Explorando a utilização da Internet como forma de tornar publica essa 

informação, utilizando um Sistemas de Informações Geográficas. 
 
7. RECOMENDAÇÕES 
 

Devido a falta de informações e padronização na comunicação dos 

acidentes, propõem-se à ANP uma planilha de dados a ser preenchida em 

caso de incidentes com óleo, ver anexo 9. 
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9. ANEXOS 
 
9.1 Informações sobre os dados físicos (OCCAM) 
 

Model Resolution ¼ degree 

Model domain standard 

Run id run 202 

Min lon 300 

Max lon 340 

Min lat -35 

Max lat 0 

Start day 1985 

End day 2003 

increment 1 

Min level 1 

Max level 2 

Output file format HDF5 

Output file type 3D 

2D Variable(s) U WIND STRESS, V WIND STRESS 

3D Variable(s) POTENTIAL TEMPERATURE, SALINITY, U VELOCITY, V  

VELOCITY 
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9.2 Rotina utilizada no tratamento dos dados de temperatura/salinidade 
 
clear all, close all; 

load temperatura.txt;  

load latitude.txt; 

load longitude.txt ; 

longitude = longitude'; 

longitude =longitude-360; 

temperatura = temperatura' 

[latg, long]=meshgrid(latitude, longitude); 

k=1; 

for i=1:161; 

    for j=1:141; 

        caixa(k,:)=[latg(i,j) long(i,j) temperatura(i,j)]; 

            k=k+1; 

        end; 

    end; 

    i=find(caixa(:,3)<0); 

    caixa(i,:)=[]; 
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9.3 Rotina utilizada no tratamento dos dados de vento/corrente 
 
clear all, close all; 

load u_do_vento.txt; 

load v_do_vento.txt; 

load latitude.txt; 

load longitude.txt ; 

longitude = longitude'; 

longitude =longitude-360; 

u_do_vento = u_do_vento'; 

v_do_vento = v_do_vento'; 

[latg, long]=meshgrid(latitude, longitude); 

modulo = sqrt ((u_do_vento.^2)+(v_do_vento.^2)); 

 

seno = u_do_vento./modulo; 

cosseno = v_do_vento./modulo; 

ang1=asin(seno); 

ang2=acos(cosseno); 

ang3=rad2deg(ang1); 

ang4=rad2deg(ang2); 

 

k=1; 

for i=1:161; 

    for j=1:141; 

        caixa(k,:)=[latg(i,j) long(i,j) modulo(i,j) ang3(i,j)]; 

            k=k+1; 

        end; 

    end; 

    i=find(caixa(:,3)==0); 

    caixa(i,:)=[]; 

 

silas=fopen('vento.txt','w') 

for k=1:length(caixa); 

    fprintf(silas,'%f %f %f %f\n', [caixa(k,1) caixa(k,2) caixa(k,3) caixa(k,4)]) 

end 

fclose(silas) 
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9.4 Produção de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 
econômicos - 1996-2005 
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9.5 Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países 
e blocos econômicos - 1996-2005 
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9.6 Reservas totais de petróleo, por localização (terra e mar), segundo 
Unidades da Federação - 1996-2005 
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9.7 Produção de petróleo, por localização (terra e mar), segundo  
Unidades da Federação - 1996-2005 
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9.8 Principais portos Brasileiros 
 

PORTOS: SITE DO PORTO NA INTERNET UF LATITUDE LONGITUDE 
 Maceió http://www.portodemaceio.com.br/ AL 09º 40' S 35º 44' W

 Manaus http://www.portodemanaus.com.br/ AM 03º 09' S 60º 01' W

 Macapá http://www.cdp.com.br AP 0º 04' N 51º 04' W

 Aratu http://www.codeba.com.br/porto_aratu.php BA 12º 45' 30" S 38º 30' 10" W

 Ilhéus http://www.codeba.com.br/porto_ilheus.php BA 14º 47' S 39º 02' W

 Salvador http://www.codeba.com.br/porto_ssa.php BA 12º 58' S 38º 30' W

 Fortaleza http://www.cearaportos.ce.gov.br/complexo.asp CE 03º 41' 15" S 38º 29' W

 Pecém http://www.cearaportos.ce.gov.br/layout.asp CE 03º 25' S 38º 35' W

 Barra do Riacho www.portodevitoria.com.br ES 19º 49' 24" S 40º 04' 20" W

 Vitória http://www.portodevitoria.com.br/ ES 20º 18' S 40º 20' W

 Itaqui http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/ MA 02º 34' S 44º 21' W

 Belém http://www.cdp.com.br PA 01º 27' S 48º 30' W

 Santarém http://www.cdp.com.br/ PA 02º 25' S 54º 43' W
 Vila do Conde http://www.cdp.com.br/ PA 01º 32' 42" S 48º 45' W

 Cabedelo http://www.docas.pb.gov.br/index.php PB 06º 58' 21" S 34º 50' 18" W

 Recife http://www.portodorecife.pe.gov.br PE 08º 04' S 34º 52' W

 Suape http://www.suape.pe.gov.br/index.asp PE       08º 24' S 34º 57' W

 Antonina http://www.portosdoparana.com.br PR 25º 30,1' S 48º 31' W

 Paranaguá http://www.portosdoparana.com.br PR 25º 30' S 48º 31' W

 Angra dos Reis http://www.portosrio.gov.br RJ 23º 01' S 44º 19' W

 Forno http://www.portosrio.gov.br/forno/index.htm RJ 22º 58' 18" S 42º 54' W

 Niterói http://www.portosrio.gov.br RJ 22º 52' 30" S 42º 08' 30" W

 Rio Janeiro http://www.portosrio.gov.br RJ 22º 55' S 43º 12' W

 Itaguaí http://www.portosrio.gov.br RJ 22º 25' 09" S 43º 52' 05" W

 Natal http://www.codern.com.br/portonatal_porto.php  RN 05º 47' S 35º 11' W

 Areia Branca http://www.codern.com.br/ RN 04º 49' 06" S 37º 02' 43" W

 Pelotas http://www.portopelotas.rs.gov.br/sph2005/portopelotas/index.php RS 31º 45' S 52º 25' W

 Porto Alegre http://www.portoportoalegre.rs.gov.br/sph2005/portoporto/index.php RS 30º 02' S 51º 12' W

 Rio Grande http://www.portoriogrande.com.br RS 32º 10' S 52º 05' W

 Imbituba http://www.cdiport.com.br/ SC 28º 17' S 48º 40' W

 Itajaí http://www.portoitajai.com.br SC 26º 54' S 48º 39' W

 S. Francisco do  Sul http://www.apsfs.sc.gov.br SC 26º 14' S 48º 42' W

 Santos http://www.portodesantos.com.br/ SP 23º 56' S 46º 20' W

 São Sebastião http://www.pronave.com.br SP 23º 47' 30" S 45º 23' W

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Maceio/pomaceio.htm
http://www.portodemaceio.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Manaus/pomanaus.htm
http://www.portodemanaus.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Macapa/pomacapa.htm
http://www.cdp.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Aratu/poaratu.htm
http://www.codeba.com.br/porto_aratu.php
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Ilheus/poilheus.htm
http://www.codeba.com.br/porto_ilheus.php
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Salvador/posalvador.htm
http://www.codeba.com.br/porto_ssa.php
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Fortalez/pofortaleza.htm
http://www.cearaportos.ce.gov.br/complexo.asp
http://www.cearaportos.ce.gov.br/complexo.asp
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Pecem/popecem.htm
http://www.cearaportos.ce.gov.br/layout.asp
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/briacho/pobarradoriacho.htm
http://www.portodevitoria.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Vitoria/povitoria.htm
http://www.portodevitoria.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Itaqui/poitaqui.htm
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/belem/pobelem.htm
http://www.cdp.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Santarem/posantarem.htm
http://www.cdp.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/vdoconde/poviladoconde.htm
http://www.cdp.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Cabedelo/pocabedelo.htm
http://www.docas.pb.gov.br/index.php
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Recife/porecife.htm
http://www.portodorecife.pe.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Suape/posuape.htm
http://www.suape.pe.gov.br/index.asp
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Antonina/poantonina.htm
http://www.pr.gov.br/portos/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Paranag/poparanagua.htm
http://www.pr.gov.br/portos/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/angra/poangradosreis.htm
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Forno/poforno.htm
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/niteroi/poniteroi.htm
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Rjaneiro/poriodejaneiro.htm
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Sepetiba/posepetiba.htm
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Natal/ponatal.htm
http://www.codern.com.br/portonatal_porto.php
http://www.codern.com.br/portonatal_porto.php
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/areiabra/poareiabranca.htm
http://www.codern.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Pelotas/popelotas.htm
http://www.portopelotas.rs.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/palegre/popalegre.htm
http://www.portoportoalegre.rs.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/rgrande/poriogrande.htm
http://www.portoriogrande.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/imbituba/poimbituba.htm
http://www.cdiport.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/itajai/poitajai.htm
http://www.portoitajai.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/sfransul/posaofranciscodosul.htm
http://www.apsfs.sc.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/Santos/posantos.htm
http://www.portodesantos.com.br/
http://www.transportes.gov.br/bit/portos/ssebastiao/posaosebastiao.htm
http://www.pronave.com.br/o_porto.htm
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9.9 Planilha para preenchimento em caso de acidente 
 

 


