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CONTINGÊNCIAS PORTUÁRIAS

INTERFACES DOS PLANOS IMPLEMENTADOS

 CONTINGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA: REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL (2005), aprovado pela
assembleia da OMS, visa à prevenção, proteção, controle e reposta de saúde pública para propagação
internacional de doenças. Planos de Ação elaborados pela ANVISA para Portos.

 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO: planos elaborados para garantir uma resposta rápida 
em situações emergenciais e para prevenção de acidentes visando a preservação da saúde e integridade 
dos trabalhadores face aos riscos ambientais existentes.

 SEGURANÇA INSTITUCIONAL: CÓDIGO INTERNACIONAL PARA NAVIOS E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS traz medidas 
de segurança obrigatórias a serem adotadas e instruções para sua implantação.

 PREPARAÇÃO DA COMUNIDADE: segundo o PLANO DE ALERTA DE PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA
EMERGÊNCIAS LOCAIS, elaborado pelo PNUMA, planos de emergência devem ser elaborados em conjunto
com comunidades vizinhas a portos.

 COMBATE À POLUIÇÃO POR ÓLEO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS PERIGOSAS: normas determinam a elaboração
de planos de preparo e resposta à incidentes, especificam o conteúdo dos planos a serem
elaborados, e as sanções em caso de descumprimento das medidas de prevenção, controle e
fiscalização.



PLANO DE EMERGÊNCIA

“plano de emergência: conjunto de medidas que determinam e
estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem
desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como
definem os recursos humanos, materiais e equipamentos
adequados à prevenção, controle e combate à poluição das
águas;”



PLANO DE ÁREA

“plano de área: documento ou conjunto de documentos que
contenham as informações, medidas e ações referentes a uma
área de concentração de portos organizados, instalações
portuárias, terminais, dutos ou plataformas e suas respectivas
instalações de apoio, que visem integrar os diversos Planos de
Emergência Individuais da área para o combate de incidentes de
poluição por óleo, bem como facilitar e ampliar a capacidade de
resposta deste Plano e orientar as ações necessárias na ocorrência
de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida;”



PLANO DE CONTINGÊNCIA

Avaliação e Gestão de Risco: 

Prevenção / Proteção / Mitigação / Resposta / Recuperação

Uma etapa do planejamento:

Coordenação e integração dos esforços

“plano de contingência: conjunto de procedimentos e ações que
visam à integração dos diversos planos de emergência setoriais,
bem como a definição dos recursos humanos, materiais e
equipamentos complementares para a prevenção, controle e
combate da poluição das águas;”



COMBATE À POLUIÇÃO POR ÓLEO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS PERIGOSAS

ARCABOUÇO NORMATIVO

 CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PREPARO, RESPOSTA E COOPERAÇÃO EM CASO DE POLUIÇÃO POR ÓLEO:
DECRETO 2.870/1998, prevê que as partes signatárias devem exigir planos de emergência e estabelecer
um sistema nacional de preparo e resposta à incidentes.

 RESOLUÇÃO CONAMA 265/2000: determina a elaboração do plano de contingência nacional e dos planos
de emergência regionais, estaduais e locais para acidentes ambientais causados pela indústria.

 LEI 9.966/2000: dispõe sobre prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de 
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional.

 DECRETO 4.136/2002: prevê sanções aplicáveis às infrações às regras previstas na LEI 9.966/2000

 DECRETO 4.871/2003: instituição e definição do conteúdo mínimo dos PLANOS DE ÁREA

 RESOLUÇÃO CONAMA 398/2008: definição do conteúdo mínimo do PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

 DECRETO 8.127/2013: institui o PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA PARA INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO
EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL



PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL

CONSIDERAÇÕES

 TIPOS DE PLANOS PREVISTOS, ACIONADOS DE FORMA COMPLEMENTAR:

 PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL
 PLANO DE ÁREA
 PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL

 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SUAS ATRIBUIÇÕES

 ATUAÇÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO E DO COORDENADOR OPERACIONAL:

 MARINHA
 IBAMA
 ANP

 CRITÉRIOS E ETAPAS PARA ACIONAMENTO

 Incidentes de poluição por óleo julgados de significância nacional pelo GAA

 Dados do MME indicam que desde a publicação da LEI 9.966/2000 até a aprovação do PCN apenas 
um acidente ocorrido no Paraná em julho de 2000 justificaria o acionamento do Plano - 4 milhões de 
litros de óleo vazaram e parte alcançou os rios Barigui e Iguaçu



RISCO ≠ PRECAUÇÃO
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