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01– ALARME INICIAL 

Detectada emergência na área do Porto do Forno com as seguintes 

características:  

Hora  

Tipo de emergência  

Acidente com pessoas  

Acidente com equipamentos   

Origem da emergência  

Área de abrangência  

Dimensões da emergência  

Ações iniciais adotadas  

Identificação do comunicante  
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   02– COMUNICAÇÃO INICIAL1 

COMUNICAÇÃO INICIAL DO INCIDENTE  

I – Identificação da instalação onde ocorreu o incidente: 

Nome da instalação:  

(  ) Sem condições de informar 

II – Data e hora da primeira observação: 

Dia/Mês/Ano: Hora: 

III – Data e hora estimadas do incidente: 

Dia/Mês/Ano: Hora: 

IV – Localização geográfica do incidente: 

Latitude:  S Longitude:  W 

V – Óleo derramado: 

Tipo de óleo: Volume estimado: 

VI – Causa provável do incidente: 

(  ) Sem condições de informar 

VII – Situação atual da descarga do óleo: 

(   ) paralisada (   ) não foi paralisada (   ) sem condições de informar 

VIII – Ações iniciais que foram tomadas: 

(   ) acionado Plano de Emergência Individual; 

(   ) outras providências: 

(   ) sem evidência  de ação ou providência até o momento. 

IX – Data e hora da comunicação: 

Dia/Mês/Ano: Hora: 

X – Identificação do comunicante: 

Nome completo: 

Cargo/emprego/função na instalação: 

XI – Outras informações julgadas pertinentes:  

 

Assinatura:  

Coordenador de Resposta

                                                 
1 Este modelo é o preconizado na Resolução CONAMA 398/08. 
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03– COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE EMERGÊNCIA  

COMUNICAÇÃO ENCERRAMENTDO DAS AÇÕES DE EMERGÊNCIA  

I – Identificação da instalação onde ocorreu o incidente:  

Nome da instalação:  

(  ) Sem condições de informar  

II –  Data e hora da desativação da EOR:  

Hora: Dia/mês/ano: 

III – Data e hora do alarme inicial:  

Hora: Dia/mês/ano: 

IV –  Localização geográfica do incidente:  

Latitude: Longitude: 

Caso seja possível  acrescentar uma referência terrestre de fácil  

identif icação. 

V – Óleo derramado: 

Tipo de óleo: Volume estimado: 

VI –  Causa provável do incidente:  

(  ) Sem condições de informar  

VII - Resumo da Situação  

Informar quantidade de óleo recolhida e possíve is impactos 

observados em decorrência do incidente  

VIII – Data e hora da Comunicação de encerramento  

Dia/Mês/Ano: Hora: 

X – Identificação do comunicante:  

Nome completo: 

Cargo/emprego/função na instalação:  

XI – Outras informações julgadas pertinentes:  Informar se haverá 

necessidade de monitoramento dos ecossistemas adjacentes após 

a desativação da estrutura de resposta  

 

Assinatura:  

Coordenador de Resposta
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04– RELATÓRIO DE INCIDENTE AMBIENTAL 

N.º: XX/ANO 

1.  INTRODUÇÃO 

Fazer uma introdução informando sobre as condições do acidente, 

especialmente no que diz respeito às possíveis origens da  emergência e 

f inal izar informando o objetivo do relatório.  

2.  CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

Devem ser caracterizadas as condições meteorológicas ao início do 

combate e lançar as mudanças signif icativas de condições 

meteorológicas, em especial as que interferi ram diretamente nas ações de 

resposta .  

3.  DESCRIÇÃO DO ACIDENTE 

Fazer um relato descrit ivo do incidente indicando a hora do alarme inicial , 

o volume do óleo ou substância perigosa derramado sobre o mar. 

Descrever o cenário do acidente lançando as informações relevantes para  

as tarefas de contenção do PEI -PORTO DO FORNO: Maré, Direção e 

intensidade da corrente de maré, di reção e intensidade do vento, dados 

identif icadores das embarcações envolvidas, origem ou suspeita de origem 

do derrame, aval iação da quantidade de óleo derramado, coletas de 

amostras da mancha de óleo.  

Descrever os possíveis fatores externos que tenham contr ibuído para a 

ocorrência ou agravamento do incidente e de suas conseqüências.  

Descrever as prováveis causas do incidente e de seus agravamentos.  

Registrar os acidentes com pessoas.  

4.  AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE RESPOSTA 

Fazer uma aval iação sumária do desempenho da equipe indicando os 

pontos fortes e pontos fracos observ ados. Registrar dif iculdades materiais e 

de treinamento de pessoal . 

5.  CONCLUSÃO 

Elaborar uma conclusão resumida do incidente enfatizando o desempenho 

geral da equipe .  

6. RECOMENDAÇÕES 

Listar as recomendações do responsável pela elaboração do relatório.  

7.  RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

Anexos: 

A. Relatório Detalhado das Ações de Resposta (opcional) 

B. Comunicação Inicial do Incidente. 

C. Comunicação de Encerramento do Incidente. 

D. Relação de Pontos Positivos e Oportunidades de Melhorias. 

E. Plano de Ação Corretiva (se houver).  

F. Equipamentos e Materiais utilizados.  

G. Relação dos Participantes. 


