
PORTO DO AÇU
BASE 

Maior base em prontidão e resposta a 
emergências no mar na América Latina





Nossa base fica em um dos principais terminais marítimos de suporte  
à indústria de óleo e gás offshore do Brasil. Oferece às empresas que desenvolvem  
projetos nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo todos os procedimentos 
de prontidão e de resposta a emergências no mar.

Trabalhamos em regime de 24 horas por dia, 7 dias na semana. Dentre  
os equipamentos empregados nas operações costeiras e em águas profundas,  
temos mais de 110 km de barreiras costeiras, offshore e absorventes, 41 
embarcações portuárias e 5 veículos submarinos operados remotamente (ROVs).

A participação da OceanPact no combate a grandes emergências ambientais  
ao longo da costa brasileira agrega a experiência necessária para garantir os 
melhores resultados em qualquer operação.

Altamente capacitada e treinada, nossa equipe é formada por especialistas  
no ambiente marinho.

A Base Porto do Açu da OceanPact 
disponibiliza o maior inventàrio de 
equipamentos de resposta a derramamentos 
de óleo e de survey da América Latina.

BASE 
PORTO DO AÇU



A Base Porto do Açu da OceanPact ocupa 
posição privilegiada na costa brasileira. 
Nosso serviço de emergências costeiras  
e offshore opera 24 horas, todos  
os dias da semana.





Inventário de Resposta a Emergência da OceanPact

barreiras costeiras
Barreiras de contenção utilizadas em áreas sujeitas a cenários emergenciais ou 
de prontidão para a mitigação de impactos ambientais em terminais petrolíferos, 
canais de acesso, usinas hidrelétricas, refinarias, terminais portuários, operações 
de contenção em navios, balsas, cais e plataformas.

40 km
+ de



 

Sistemas utilizados para realizar a contenção de óleo derramado  
no mar. Podem ser utilizados em operações com Escala Beaufort  
até 5. Cada sistema é composto por flutuadores individuais ou únicos 
inflados por compressores de ar, o que garante maior flexibilidade  
no mar e alta segurança operacional.

barreiras offshore
20 km
+ de



Feitas com fibra de polipropileno, as barreiras são utilizadas 
na água para absorção e contenção do produto derramado. 
Equipadas com um cabo de tração, podem ser conectadas  
a outras barreiras absorventes e rebocadas.

barreiras absorventes
50 km
+ de



barreiras In-Situ Burning
Utilizadas durante a queima local de óleos, removem grandes 
quantidades de óleo rapidamente e eliminam a cadeia de 
recuperação e descarte, gerando baixo impacto ambiental. 
São práticas para uma ampla gama de condições, como em 
mar aberto, em zonas entre marés, rios e pântanos.

812 km
+ de



Sistemas utilizados para realização do recolhimento  
de óleo sobrenadante. Os skimmers são equipados com 
diferentes sistemas – vertedouro, escova, tambor ou discos – 
para operações de coleta dos diversos tipos de óleo  
(leve, médio ou pesado). Recolhimento de até 350 m³/h  
por equipamento, totalizando uma capacidade nominal  
de 14.505 m³/h.

skimmers
92



embarcações portuárias
Com diferentes características e dimensões, as embarcações  
são empregadas nas operações de apoio, prontidão e resposta  
a emergências nos terminais portuários ao longo da costa 
brasileira e no Caribe.

41



Embarcações de apoio às atividades marítimas e empregadas 
durante a resposta a emergências no mar. Dão suporte às 
operações com utilização de barreiras offshore, realizando 
formações para contenção do óleo derramado.

offshore tugboats
13



current busters 
Barreiras de alta velocidade de varredura em correntes 
fortes. Contam com separador mecânico de água x óleo 
e sua capacidade de armazenamento é de 70 m³.  
Operam com uma única embarcação utilizando  
o dispositivo de lançamento Boom Vane e com  
sistema IPS (Integrated Pump System), com vazões  
entre 100 m3/h e 350 m3/h. São utilizadas em águas 
abrigadas, perto da costa e offshore.

26



Utilizados durante o combate ao derramamento de petróleo e seus 
derivados no mar, atendendo às diretrizes contidas na Resolução  
CONAMA nº 472, de 27/11/2015. A pulverização deve ser concentrada  
na camada mais espessa e a quebra do óleo em gotas pequenas permite 
uma degradação natural mais rápida.

dispersantes químicos 
349 mil litros



Veículos dotados com cabine e uma estrutura fechada  
para o transporte seguro de diversos tipos de carga,  
como equipamentos de combate ao derramamento de óleo  
e resíduos (sólidos e líquidos) coletados no ambiente marinho.

caminhões baú
14



Veículos para o transporte de peças e máquinas 
pesadas. São equipados com braços mecânicos 
para movimentações diversas. Possibilitam a 
locomoção dos materiais em grandes distâncias.

guindautos
13



tanques de armazenamento 
temporário
Os equipamentos para armazenamento temporário  
de líquidos podem ser utilizados em terra ou na água.

575 mil litros





Sistema composto por radar (MIROS) para detecção e 
monitoramento do óleo no mar e identificação da área 
da mancha; e por câmera (FLIR) de infravermelho para 
identificação e visualização do óleo em ambientes com  
baixa visibilidade. A câmera também é utilizada para  
verificar a maior concentração de óleo dentro da mancha.

radares + 6 câmeras sistema 
OSD - Oil Spill Detector

8 



  55 (21) 3032-6700 
55 (21) 3861-9250 

  Rua da Glória, 122 - 11º andar 
Glória, Rio de Janeiro / RJ

comercial@oceanpact.com

oceanpact.com

Emergências no ambiente  
marinho costeiro e offshore:


