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RESUMO

Com o objetivo de atender solicitação do Ministério Público Federal, a CETESB-Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, desenvolveu uma proposta de critério
apresentada no presente trabalho, cujo objetivo é propiciar a valoraçào monetária de danos causados por
derrames de petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho.

O critério proposto leva em consideração a quantidade de produto derramada, a sensibilidade das áreas
aíetadas, a toxicidade e a persistência do produto no ambiente e a mortalidade de organismos, definindo
uma equação matemática, cujo resultado é o valor a ser pago pela fonte poiuidoia.

ABSTRACT

Responding to a Prosecuting Counsel request. CETESB-Environmental Protection Agency for the state
of São Paulo,' developed the above proposal. Wish aim is to have the valuation for damages caused by
petroleum and its derivatives spills on the sea.

The proposal criterium takes into account the quantity of oil spilled, the affected area sensibility, the
product toxicity, the product persitence in the environment and the organism mortality. There is a
mathematical formula through wich it is possible to value the amount to be paid by the polluter

1. INTRODUÇÃO

Os constantes derrames de petróleo e derivados no litoral paulista vêm cada vez mais causando
preocupações tanto às entidades públicas, como à comunidade em geral, nfln só em relação aos
impactos ambientais gerados por cates eventos, tnna também em função doa riscos a que as populações
da Baixada Santista e do Litoral Norte vêm sendo expostas.
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Independentemente dos esforços e ações em desenvolvimento, observa-se que os derrames e vazamentos
continuam a acontecer, o que. associado a uma legislação tímida, em termos de penalização, não surte
os efeitos desejados no tocante á prevenção dos acidentes; isto, sem contar os impactos ambientais
causados por estes episódios que, com raras exceções, mal vêm sendo estudados.

Deve-se lembrar que estes ecossistemas sofrem outros tipos de agressões, como lançamentos de esgotos
municipais, dragagens, destruição de habitats costeiros por obras de engenharia, etc. As próprias ações
de combate aos derrames de petróleo, podem se constituir, algumas vezes, em fatores de agravo dos
efeitos dos próprios denames; é o caso da remoção de areia contaminada, da limpeza através de
jateamento e o uso de dispersantes, entre outros.

Segundo literatura cientifica, na maioria dos casos, principalmente naqueles envolvendo petróleo, n/io
há necessidade de comprovação da ocorrência de danos, nem da existência de perigo concreto, pois o
volume que acaba atingindo praias e costões rochosos, é suficiente para causar danos ecológicos
(TOMMASI, 1991).

Portanto, é urgente a necessidade de serem desencadeadas ações para que se possa avançar tanto na
área científica a respeito dos impactos ambientais, como no cunpo legai de maneira que sejam
efetivamente penalizados os causadores destes fetos, uma vez que só assim os mesmos sentirão a
necessidade de previnir a ocorrência de acidentes ambientais.

É importante ressaltar que este trabalho não a tem a pretensão de quantificar o dano ecológico causado
por esses acidentes, mas sim, a partir de algumas propriedades dos produtos derramados e
considerações a respeito dos ambientes atingidos, calcular as penalizaçoes pela poluição causada.

2. METODOLOGIA PARA VALORAÇAO MONETÁRIA

Considerando a complexidade do desenvolvimento dos trabalhos para a quantificação de impactos
causados por derrames de petróleo no mar, principalmente em função da escassez de estudos de
caracterização ambientai, mna considerando também a necessidade de se avançar neste campo, cm
decorrência do grande número de vazamentos no litoral paulista, a CETESB, através da Divisão de
Tecnologia de Riscos Ambientais, do Departamento de Tecnologia de Protecáo e Recuperação
Amhjcnt^lj desenvolveu a metodologia que segue, visando dar um primeiro passo para o avanço destas
questões.

Não é pretensão da presente metodologia servir de base para a caracterização e quantificação dos
impactos ambientais causados por derrames de petróleo e derivados no mar, mns sim servir de base para
o cálculo de indenizações devido a ocorrência de casos de poluição no litoral

Deve-se observar que dentre os parâmetros utilizados não foram considerados os custos de operações de
contenção, remoção ou neutralização dos produtos derramados, nem os prejuízos económicos
decorrentes da queda de atividades turísticas, redução de atividaUes pesqueiras, perda de equipamentos
e danos em embarcações, entre outras, uma vez que já existem mecanismos previstos nas legislações
brasileira e internacional para ressarcimento destes danos, os quais já vêm sendo utilizados, quando da
ocorrência de derrames de petróleo no mar.

O método ora proposto aborda de forma simples os principais aspectos de um acidente ambiental,
&i*rev>anAn os fatores visíveis passíveis de provocar ifatina., não Muntç^pl*111^0 varL- veis que requeiram
maiores estudos e/ou acompanhamentos como forma de constatação de um impacto biológico. A l
simplicidade da proposta prende-se ao fato de que se pretende utilizá-la rotineiramente para acidentes de j
diferentes portes. .

Durante a elaboração deste critério foram desenvolvidas diversas equações matemáticas, com o intuito l
de se obter valores de indenizações por danos ambientais, compatíveis com as ocorrências. ,
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Dentre as formulas testadas, a equação do tipo exponencial aqui sugerida foi a que melhor representou a
realidade dos derramamentos de petróleo e derivados; ou seja, quanto piores forem as características do
produto, em termos de toxicidade e persistência, ou quanto maior for o volume derramado', ou ainda,
quanto tnnig sensíveis forem as áreas atingidas, tanto maior será o tempo necessário para que os
escossisiemas afetados possam se recuperar a níveis considerados aceitáveis.

0 valor mínimo de indenizacão sugerido foi arbitrado com o intuito de se coibir a negligência daqueles
que operam com petróleo e derivados, em função dos constantes eventos envolvendo derrames de
petróleo no litoral paulista, os quais provocam uma cnrnnminacflo crónica.

Assim, a proposta leva em consideração cinco aspectos relevantes, em termos de danos ao meio
ambiente. São eles:

1 - Volume derramado;

£[ - Grau de sensibilidade da área atingida;

m - Toxicidade do produto;

IV - Persistência do produto no meio ambiente;

V - Mortalidade de peixes, aves e mamíferos.

Sempre que possível, cada item da proposta foi dividido em níveis, sendo atribuído a cada um deles um
peso correspondente, de acordo com a severidade do risco ou dano gerado, variando de O a 0.5.

Para efeito de cálculo da indenizacâo, deverá ser utilizada a seguinte equação:

Valor (USS) =

Onde x é a somatória dos diversos pesos atribuídos de acordo com a gravidade do evento.

As Figuras l e 2 a seguir, representam a relação entre o valor da indenizacâo em função do expoente
(4.5 +x).
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SEVERIDADE DO DANO x VALOR MONETÁRIO

47 49 51 53 Í5 :7 59
( 4.5 + X )

Fig. l - Representação gráfica da equação proposta.

SEVERIDADE DO DANO x VALOR MONETÁRIO

10000-"-
J6 -a S3 =7 -a

47 J9 5! £3 '
£3 -iO 62 44 õô i3 "3

57 59 61 53 05 57 59

(4.5 * X )

Fig. 2 • Representação gráfica da equação proposta, com o
valor da indenizaçáo em escala logarítmica.
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A seguir estão detalhados os itens anteriormente mencionados, além de serem apresentados comentários
e justificativas pertinentes a cada um deles.

I - Volume derramado

A capacidade assimilaiiva de um corpo hídrico é definida como sendo a capacidade do corpo receptor
em assimilar uma certa quantidade de poluente, sem que efeitos nocivos ocorram para os organismos
aquáticos (CAIRNS, 1977). Essa capacidade varia de acordo com o local, estações do ano e condições
meteorológicas e oceanográficas, além dos processos de iniernperizacao do produto.

Os pesos atribuídos para este item estão baseados exclusivamente no volume, ou seja, na quantidade
lançada no corpo hídrico.

Quantidade fnv*} 1 Peso
<= 1 i 0.1

> 1 a 10 1 0.2
>10a50

> 50 a 150
> ISO

0.3
0.4
0.5

n - Grau de sensibilidade da área atingida

São fundamentais as informações sobre a natureza e variabilidade de cada ambiente, principalmente na
determinação de quais ecossistemas podem ser danificados mais severamente, de modo a receberem
protecào prioritária. Toda vez que um derramamento, mesmo grande, puder ser contido e controlado
rapidamente, seus impactos sobre os ecossistemas adjacentes poderão ser sensivelmente reduzidos
(SCHAEFFER-NOVELLI, 1990).

Várioa processos físico-quimicoa governam a distribuição e destino do óleo imediatamente após o
derramamento. Os processos de degradação físico, químico e biológico aumentam gradaíivamente com
os níveis de energia do ecossistema. Assim, em regiões com elevada taxa de energia ocorre uma
aceleração no processo de degradação do produto derramado.

Um estudo das repercussões ecológicas toma-se bastante complexo, pela falta de dados científicos que
possibilitem uma analise «mia profunda dos efeitos causados quando dos derrames, bem como no gerai
pela inexistência de um conhecimento prévio da fauna e flora locais que permitam uma comparação
com as condições pós-acidente.

Em geral, o prejuízo ecológico é mníi severo se o acidente ocorre na costa ou estuário, especialmente na
zona entre-marés, já que essas áreas são mais vulneráveis e de relevante importância económica.

Segundo GUNDLACH (1978), o grau de vulnerabilidade dos ambientes costeiros à derramamentos de
petróleo, baseia-se na mteração da costa terrestre com os processos físicos que controlam a deposição e
persistÊncia do petróleo.

O grau de sensibilidade aqui apresentado segue a classificação de vulnerabilidade proposta por
GUNDLACH (1978), e adaptada pnra o presente trabalho, baseando-se no nível de energia do ambiente
e no tempo de retenção do produto, e não na sua fauna e flora. Para efeito do cálculo deve-se considerar
o peso referente a área m*i* sensível atingida, e não a somatória de pesos das diferentes áreas atingidas,
caso ocorra.
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Tipo de Ambiente Costeiro Comentários Peso
Costões rochosos expostos A reflexão ri?* ondas mantém a maior pane

do óleo longe da costa. Não há necessidade
de limpeza

0.05

Terraços de abrasão marinha Linhas da costa atingidas peias opffag A
maior pane do óleo é removida por
processos naturais em poucas semanas.
O óleo penetra no sedimento, o que facilita
a remoção tn^oâníop^ caso nfH'resaria, De

0.10

Praias arenosas de granulo-
meiria fina (a) ^

outra forma, o óleo pode permanecer por
alguns meses. ___

0.15

Praias arenosas de granulome-
tna grossa

O óleo pode afundar rapidamente, tomando
a limpeza difícil. Sob condições de energia
alta, o óleo será removido naturalmente
dentro de meses, na maioria da superfície
da praia.

0.20

Baixios compactos expostos
pelas marés

A maioria dos óleos não aderira ou
penetrará nesse sedimento compacto.
Geralmente não é necessária nenhuma
atividade de limpeza.

0.25

Praias miatfla de areia e
cascalho

O óleo pode penetrar rapidamente, Sob
condições de energia moderada e reduzida,
o óleo pode permanecer por vários anos.

0.30

Praias de cascalho (c) Idem ao anterior. A limrxgn deve
concentrar-se na zona supra litoral. Uma
pflmflda solidificada de asfalto poderá
formar-se sob condições de grande
acúmulo de óleo.

0.35

Costas rochosas abrigadas Áreas com reduzida acão de ondas. O óleo
pode permanecer por vários anos. Não se
recomenda limpeza, a não ser que a
quantidade de óleo seja muito grande.

0.40

Regiões entre-mares abrigadas Áreas de grande atividade biológica e com
reduzida acão de ondas. O óleo pode
permanecer por vários anos. Não se
recomenda a limpeza, a nfln ser Que o
acúmulo de óleo seja muito grande. Essas
áreas devem receber prioridade quanto à
utilização de barreiras de contenção e de
materiais absorventes.

0.45

Marismas e manguezais São os ambientes aquáticos mais
produtivos. O óleo pode permanecer por
vários anos. A limpeza de marismas por
queima ou corte só é recomendada se o
impacto for muito intenso. Os manguezais
nfin devem ser alterados. A proteção fjpqqgg
áreas por barreiras de contenção e
materiais absorventes deve ser prioritária.

0.50

(a) - Praias com sedimento predominante de granulometna entre 0.0625 e 0.25 mm
(b) • Praias com sedimento predominante de granulometria entre 0.25 e 2.0 mm.
(c) - Praias com sedimento predominante de granulometria maior que 2.0
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III - Toxicidade da Produto

Para. adquirir conhecimentos sobre os efeitos dos agentes químicos para a biota aquática têm sido
utilizados, np?Tflg últimas décadas, tpgtes ds toxicidade r-nrn organismos Rnuáticos. Estes lestes
possibilitam estabelecer limites permissiveis para várias substâncias químicas e, ainria 3 avaliar o
impacto de misturas de poluentes sobre os oroanismos aquáticos dos corpos hídricos receptores.

Esses testes fundamentam-se na utilização de organismos vivos que sào diretamente afetados pelos
desequilíbrios que eventualmente ocorram nos ecossistemas aquáticos onde vivem. Portanto, através dos
testes de toxicidade é possível conhecer as concentrações de um poluente que causam efeitos adversos
na sobrevivência, crescimento e/ou reprodução de organismos aquáticos.

Para efeito de atribuição de pesos quanto à gravidade referente á toxicidade do produto envolvido,
foram adotados dois critérios:

O primeiro, será baseado na classificação da toxicidade aguda da fracào hidrossoiúvel (FHS) do
petróleo derramado, a organismos marinhos. A fraçao hidrossoiúvel devera ser preparada segundo o
procedimento descrito em ANDERSON et alii (1974).

CLcMJh (% FHS)
<= 1 _j

> l a
> l O a
>20a
>50a

10
20
50
100

Peso
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Para o segundo, na impossibilidade de se realizar o ensaio de toxicidade acima citado, deverão ser
coletadas amostras de água do corpo hídrico receptor para realização de testes de toxicidade, de acordo
com norma CETESB L5.250 - Água do Mar - Teate de toxicidade crónica de curta duração com
Lytechinus varíegatus Lamark 1816 (Echinodermata: Echinoidea), ou outro organismo marinho com
sensibilidade semelhante para o mesmo tipo de amostra. As amostras devem ser coletadas vinte
centímetros abaixo da mancha de petróleo, em região central da mesma, no inicio, meio e pouco antes
do término da operação de contenção e remoção do petróleo.

A detecção de toxicidade em uma amostra de água indica a inadequação da mesma para a vida
aquática. Será considerado tóxica a amostra que apresentar efeito deletério, estatisticamente
significativo em comparação aos organismos controle do teste.

Efeito Deletério 1
Sim l
Não l

Peso
0.5
0.0

IV - Persistência do Produto no Meio Ambiente

Sabe-se que os derramamentos de óleo atuam sobre os ecossistemas diretamente, aíetando seus
componentes orgânicos, vegetais e animais- e indiretarnente. pela interferência em processos como
fotossintese, respiraçáo e ciclagem de minerais (SCHAEFFER-NOVELLL, 1990). Portanto, a
persistência do produto torna-se um agravante desses danos. Como regra geral quanto mnis baixo for a
gravidade específica de uma substância, menor será a sua persistência.
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Assim, para efeito deste critério a classificação do produto derramado quanto a sua persistência no meio
ambiente, de acordo com suas propriedades físicas, será baseada no seu OAPI (American Petroleum
Institute). Produtos com °API > 35 serão considerados afio persistentes, enquanto que produtos com
OAPI < = 35 serão considerados persistentes (ITOPF, 1987). Os produtos com o API > 35 que
apresentarem temperatura de fluidez maior que a temperatura ambiente (medida às primeiras horas do
derramamento) serão classificados como persistentes.

Na ausência destas informações serão considerados persistentes todos os tipos de petróleo e seus
derivados escuros, já os derivados claros serão considerados não persistentes.

Produto Persistente <
Sim !
N8o !

Peso
0.50
0.00

V - Mortalidade de Peixes, Aves e Mamíferos

De modo geral a vida marinha pode ser afetada tanto pek natureza física do óleo (reeobrimento -
asfixia), como pelos componentes químicos do produto (efeitos tóxicos).

Devido à necessidade de estudos de acompanhamento para constatar os efeitos dos derramamentos
sobre organismos planctônicos e bentônicos (tanto os da zona entre-marés quanto os de infialitoral),
para efeito deste critério, deve-se considerar apenas a mortalidade de peixes, aves e mamíferos.

Para efeito de aplicação dos pesos abaixo apresentados, deverá ser caracterizada a mortalidade, desde
que o número de indivíduos mortos seja considerado significativo em relação a área atingida.

Mortalidade
Sim
Não

1 Peso
1 0.50
1 0.00

3. REINCIDÊNCIA

Conforme já mencionado anteriormente a grande incidência de vazamentos de petróleo ocorridos no
litoral paulista vem cusando danos cada vez mAÍa severos aos ecossistemas das regiões atingidas.

Desta maneira, é necessária a distinção das fontes que constaniemenie, ao longo doa anos, vÊm
causando tais danos, uma vez que a reincidência de um derramamento de petróleo agrava a condição de
degradação ambiental da área atingida.

Tem sido comum noa últimos anos a ocorrência de dois ou mais vazamentos provocados pelas mesmas
fontes, o que demonstra negligência das mesmas com os aspectos ambientais e de segurança.

Assim, visando penalizar estas fontes reincidentes, ao ser aplicado o critério para uma nova ocorrência
provocada pek mesma fonte, earte incorporará um íator k que aumentará infinitamente a partir de 2, em
progressão geométrica, toda vez que essa mesma fonte ocasionar novo acidente no litoral do Estado de
São Paulo.

8 /11



T T - 0 7 3

Reincidência i Peso
Primeira 2
Sejzunda : 4
Terceira
Quarta
Quinta

8
16
32

Portanto, para efeito do cálculo de indenizaçáo para as fontes reincidentes, deverá ser aplicada a
seguinte equação:

Valor (USS) = k

Onde k representa a penaiizaçào adicional imposta às fontes reincidenieg.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Conforme mencionado no inicio desse trabalho, ressalta-se mais uma vez que o critério aqui
apresentado não tem a pretensão de servir de base para a mensuracâo de impactos ambientais gerados
por episódios envolvendo derrames de petróleo e derivados no mar.

Por outro kdo, acredita-se que o presente trabalho dá um primeiro passo para que açoes mais efetivas
possam ser adotadas no tocante à penaiizaçào dos agentea causadores da poluição do mar. uma vez que
a partir deste critério é possível calcular indenizações apropriadas pelos acidentes que cada vez mais
vêm contribuindo para a degradação ambiental do litoral; pois infelizmente há que se aplicar sanções
severas para que haja o investimento na prevenção destes episódios.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração diz respeito á oportunidade da criação de um fundo,
suportado pelaa indenizaçóea decorrentes doa episódios de poluição no mar, para a aplicação doa
mesmos em pesquisas, para que num breve futuro possam efetivamente ser quantificados os impactos
ambientais no nosso litoral e valorados de acordo com seu real potencial.

Da mesma forma, a partir da aplicação deste critério, o mesmo deverá passar por um permanente
processo de atualizaçao e aperfeiçoamento, de forma que sejam contemplados outros aspectos técnicos
relativos aos impactos causados por vazamentos de petróleo no mar.

5. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Vazamento de 30 m3 de petróleo atingindo costões rochosos abrigados. O ensaio de toxicidade
realizado com o produto revelou uma CL50 (24h) de 5% da fracao hidrossolúvel (FHS). O produto
apresenta OAPI=30. Não foi registrada mortalidade significativa.
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Características do Vazamento i Peso
Volume derramado = 30m3 j
Vulnerabilidade da área atingida:
- Costões rochosos abriaados
Toxicidade do produto:
- CL«nf24 h) de 5% da FHS
Persistência do produto: °API=30
Mortalidade de oraamsmos: Não
TOTAL

0.3
0.4

0.4

0.5
0.0
1.6

Valor da Indenização (USS) = 10(4-5 + x)

Substituindo-se o valor de x. tem-se:

Valor da Indenizaçâo (USS) = 10(4-s+1-6) =106.1. Portanto:

Valor da Indenizacão = USS 1.258.925,40

Caso este me^rno exemplo fosse provocado por uma fonte reincidente (por exemplo: primeira
reincidência), para o cálculo da indenização seria aplicada a equação considerando esse fato, (fator k),
conforme segue:

Valor da Indenização (US$) = k [ 10(4.5 + x)]

Valor da TnHpnirafao (USS) = 2.[ 1.258.925,40]

Valor da Indenização = USS 2.517.850,80
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