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 Justificativa: com o incremento da atividade de 
exploração, produção e transporte de petróleo no país, 
torna-se necessário a publicação do Plano Nacional de 
Contingencia (PNC) para orientar a atuação dos órgãos 
do poder público e entidades privadas, viabilizando 
ações conjuntas e efetivas no acompanhamento e 
avaliação do incidente. Neste contexto, o 
desenvolvimento de um sistema de informações servirá 
como instrumento de apoio ao PNC. 

Projeto SISNÓLEO  



 Ferramenta para a análise, gestão e tomada de decisão 
com relação ao apoio à prevenção, preparação a 
resposta aos incidentes de poluição por óleo; 
possibilitando o acesso às bases de dados, e 
subsidiando a avaliação da abrangência do incidente 
com relação à concentração de populações humanas, 
incluindo utilização das águas para consumo humano. 

Contexto no PNC 



 Objetivo geral: criação de um sistema que visa 
consolidar e disseminar, em tempo real, informações 
sobre prevenção, preparação e resposta aos incidentes 
de poluição por óleo. 

 Objetivos específicos: consolidar informações 
referentes aos incidentes que envolvem óleo em águas 
jurisdicionais em uma ferramenta que permita a 
disseminação da informação para as partes 
interessadas. 
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 Estratégia de execução: a partir do conhecimento da 
minuta do instrumento legal a ser publicado instituindo 
o PNC, o grupo sistematizou os requisitos necessários 
para a construção do SISNÓLEO, contemplando: 
cadastramento das informações de base, ações de 
prevenção, preparação e resposta, e mecanismos de 
comunicação. 
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 Resultado: a partir de conceitos de gerenciamento de 
projetos, o grupo elaborou a estrutura analítica do 
projeto (EAP) contendo os principais entregáveis para 
subsidiar a construção do sistema pretendido. Foram 
identificados quatro módulos de desenvolvimento, 
sendo mapeados seus processos internos. 
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 Para cada processo interno mapeado, foram 
identificados os documentos de entrada, origem, o 
processo, e produtos. No sentido de orientar o início do 
desenvolvimento foram identificadas preliminarmente 
cinco fases de implantação do sistema. 

 O SISNÓLEO deverá permitir a inter relação das 
informações possibilitando diferentes tipos de análises, 
visualização de mapas digitais georreferenciados e 
produção de relatórios gerenciais. 
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1) Dados base ou informações disponíveis em sistemas externos 
acessáveis,  

2) Informações obtidas através de processamento dos dados 
básicos,  

3) Informações a serem inseridas pelo Ibama em campos 
disponibilizados pelo sistema,  

4) Informações a serem inseridas por terceiros em campos 
disponíveis no sistema,  

5) Sistemas externos a serem definidos.  
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Estrutura Analítica do Projeto 

SISNÓLEO 

Cadastro Preparação e 
Resposta 

Comunicação 

1. Portal Nacional 

2. Bases cartográficas 
(ambiental, territorial, 
socioeconômica 

3. Diretório de 
especialistas 

4.  Empresas de apoio 
técnico e logístico 

5. Cadastro dos órgãos 
PNC (contatos, 
atribuições e 
responsabilidades) 

 

1. Levantamento dos 
recursos humanos e 
materiais utilizados 

2. Previsão metereológica 

3. Monitoramento da deriva 
da mancha 

4. Monitoramento ambiental 
(qualidade da água, ar e 
solo) 

5. Sistema de avaliação de 
danos 

 

 

1. Sistema de 
comunicação 

2. Elaboração de 
Relatórios 

 

Prevenção 

1. Requisitos legais, 
normativos e outros 

2. Planos de Ação 
governamentais 

3. Vistorias 

4. Exercícios simulados 

5. Monitoramento 
preventivo 



IBAMA no PNC 

 Autoridade Nacional e Coordenador do Comitê Executivo do PNC: Ministério do Meio 
Ambiente 

 Comitê Executivo – Composição: Ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia, e 
Transportes, Secretaria de Portos da PR, Marinha, IBAMA, ANP, e Secretaria Nacional da 
Defesa Civil 

 Grupo de Acompanhamento e Avaliação – Composição: Marinha, IBAMA, e ANP 

 Mobilização do PNC – Orgãos a Serem Acionados: IBAMA; Orgão Ambiental Estadual da 
jurisdição do incidente; Capitania dos Portos ou Capitania Fluvial da jurisdição do 
incidente; ANP 

 Competências do IBAMA no Comitê de Suporte (composto por diversos orgãos):  

    1- Orientar e apoiar as suas unidades na estruturação de ações  relacionadas à prevenção 
e à resposta a incidentes de poluição por óleo 

    2- Desenvolver, implantar e operar o Sisnóleo, mantendo-o permanentemente atualizado 

 Além disso, IBAMA tem competência sobre acidentes gerados por empreendimentos e 
atividades licenciados pelo Instituto 

 

 

 

 



Sisnoleo - Componente de 

Monitoramento Preventivo 

 Imageamento sistemático cobrindo toda a área da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), 
segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), tendo como 
limite linha a 200 milhas náuticas da costa  

 Monitoramento através de imagens SAR provenientes de diversos sensores satelitais. 

 Satélites com maior potencial (custo/benefício): Radarsat-1 e 2, Sentinel-1A e 1B,  todos 
banda C; ALOS-2, com banda L 

 Revisita prevista: entre uma a três vezes por semana, dependendo da disponibilidade 

 Resolução de imagem prevista: 50 metros 

 Algorítmo de detecção automática que leve em consideração parâmetros pré-definidos 
da formação escura (alvo), tais como: área, perímetro, relação área/perímetro, 
complexidade da forma, etc 

 Evolução dos parâmetros de detecção através da identificação de padrões  históricos de 
falsos positivos, tais como áreas calmas (wind slicks), esperma de baleias e peixes, etc) 

 Previsão de parcerias com outras instituições e acordos de cooperação técnica  

 

 



Sisnoleo - Componente de 

Monitoramento Emergencial 

 Imageamento emergencial cobrindo uma ou mais áreas com ocorrência confirmada de 
vazamentos de óleo 

 Monitoramento através de imagens SAR provenientes de diversos sensores satelitais.  

 Satélites com maior potencial: 

     - banda C: Radarsat-1 e 2; Sentinel-1A e 1B; 

     - banda X: COSMO-SkyMed 1, 2, 3 e 4; TerraSAR-X e TanDEM-X   

 Possibilidade de uso de VANTS dotados de sensores SAR se homologação pela ANAC for 
efetivada no futuro. 

 Revisita prevista: entre uma a quatro vezes por dia 

 Resolução de imagem prevista: 5 metros 

 Previsão de parcerias com outras instituições e acordos de cooperação técnica  

 

 



Sisnoleo                                   Exemplo de 

Detecção de Alvo 

Acidente Campo de Frade 2012. Imagem: Radarsat-2. Fonte: Chevron 
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Obrigado! 
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