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Apresentação 

 

Empresa: Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO, empresa criada em 1998, e 
presente em 17 das 27 unidades federativas do Brasil, que conta com mais de 5000 
empregados. É uma empresa voltada para a logística de transporte de petróleo e 
derivados, e que opera de forma integrada terminais, oleodutos e gasodutos, além do 
transporte marítimo e terrestre. 
 
Endereço: Av Presidente Vargas, 328 – Centro – Rio de Janeiro 
 
Autor: Gilberto Maciel da Silva – Consultor 
 
 
 
 
Título do case: 
 
“TREINAMENTO EM RESPOSTA À VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR COM USO DE 
SIMULADOR” 
 
 
Resumo:  
 
 As ações das equipes que trabalham com contingência nas atividades de 
exploração, produção e transporte de petróleo são fundamentais para mitigar ou 
eliminar riscos de acidentes. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar como o Centro de Simuladores da Academia TRANSPETRO utilizou a 
ferramentas de simulação a fim de proporcionar um treinamento inédito e inovador, 
de alta qualidade, entendendo que a eficiência dessas equipes de reposta a 
emergências será tanto maior, quanto maior foi seu grau de treinamento.  



Resposta à vazamento de óleo no mar com uso de simulador 

 

3 
 

NP-1 

1. Introdução 

 

 Um dos pilares da gestão de pessoas envolve treinamento e desenvolvimento, 
a fim de que as equipes atuem com competência. Ao se conceituar competência, esta 
pode ser definida como: a capacidade de se utilizar conhecimentos e expressá-los 
através da execução de uma atividade, ou na resolução de um problema, dentro das 
melhores práticas1. 
 
 Portanto, a formação baseada em competência tem como foco estimular, 
integrar e transferir conhecimentos, atitudes e habilidades necessários ao 
desempenho de uma determinada atividade ou tarefa com eficiência, proporcionando 
subsídios para a adequada tomada de decisão em situações inesperadas que possam 
ocorrer no exercício da atividade.  
 
 Para Pierry Lèvy (1999), entre os novos modos de conhecimento, a simulação 
ocupa um lugar central. Segundo o mesmo autor, as simulações técnicas permitem 
que o explorador humano tenha um controle rígido e em tempo real sobre o seu 
representante no modelo da situação simulada, ou seja, uma experiência sensorial, 
equivalente à realidade. 
 
 Os simuladores proporcionam, assim, um ambiente de aprendizado imersivo, 
desenvolvendo as atitudes e habilidades necessárias para se atuar de forma eficiente 
quando em situações reais. O treinamento com o uso de simuladores permite ainda, 
que sejam realizadas operações complexas em cenários diversos. Situações 
propositalmente criadas a fim de testar a ação e reação dos profissionais na resolução 
de problemas. Dentro de um ambiente controlado e previsível, o instrutor pode orientar 
qual o comportamento adequado esperado do colaborador, como proceder para evitar 
ou mitigar os impactos de ocorrências fora do controle ou indesejáveis. 
 
  Diante desse contexto, o Centro de Simuladores da Academia Transpetro 
desenvolveu uma prática diferenciada e inovadora para o treinamento e 
desenvolvimento das equipes que atuam em ações de resposta à emergência – 
contenção e recolhimento de óleo no mar, provenientes de um vazamento.  
  
 Os estudos para criação do software utilizado, tiveram início em 1993, em uma 
parceria da TRANSPETRO com a Universidade de São Paulo (USP), o Centro de 
Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) e a Technomar Engenharia. 
Um projeto 100% nacional, onde a propriedade do código fonte está registrada no 
INPI como SMH (Simulador Marítimo e Hidroviário).  Em 2020, o Centro de 
Simuladores obteve sua classificação (Classe A – Full Mission) pela DNV-GL, se 
tornando o primeiro simulador classificado da América do Sul. 
 
 Diversos tipos de embarcações e portos fazem parte hoje do seu banco de 
dados. O acesso ao código fonte permite que novos cenários sejam acrescentados e 
“customizados”, conforme a necessidade de simulação do cliente, seja em 

 

1 Conceito de competência, disponível em: http://unisinos.br/blogs/formacao-

docente/files/2013/01/Ensino-por-competencias-na-Unisinos.pdf 
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treinamento ou em análises de engenharia em “real time”. Voltado inicialmente para 
os treinamentos relacionados às atividades a bordo dos navios da frota, o Centro de 
Simuladores atende hoje, também, outras áreas da empresa, como será apresentado 
no presente trabalho.  
 
2. O treinamento 

 

2.1. O desenvolvimento do cenário 

 
O manuseio de uma carga de petróleo requer cuidados especiais, sendo 

durante as operações de transferência entre navio e terminal que o risco de um 
acidente com poluição se torna maior. Assim, medidas preventivas são tomadas para 
que, caso ocorra, suas consequências e impactos ao meio ambiente sejam as 
mínimas possíveis. Uma dessas medidas é a existência de equipes de emergência 
nos terminais, treinadas e prontas para atuarem na contenção e recolhimento do óleo 
vazado no mar (fig.1). 

 
 

 Figura 1 – Exercício simulado de combate à poluição  

 
                                 Fonte: internet2  

 
 

Porém, nem sempre as condições meteoceanográficas são propícias para a 
realização de exercícios no mar. Surgiu, então, a ideia de criar um treinamento com 
uso de simuladores, onde os exercícios poderiam ser realizados independentemente 
das condições de tempo, e repetidos quantas vezes fosse necessário, a fim de atingir 
maior nível de adestramento.  

 
O Centro de Simuladores, diante da capacidade de customização do SMH, 

buscou desenvolver, um cenário que atendesse às necessidades de treinamento das 
equipes de contingência. Foi criado, então, o curso denominado: “RESPOSTA À 
VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR COM USO DE SIMULADOR”. Para este cenário 
foram utilizados dois simuladores do tipo “part task” (fig. 2A), que permite uma visão 
frontal de 180°, e um simulador do tipo “full mission” (fig. 2B), ou seja, imersão em um 
ambiente com visão de 360°. 

 

 
2 https://meioambiente.culturamix.com/poluicao/vazamento-de-oleo-em-rios 
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       Figura 2 – Simuladores 
       (A)                                                                      (B) 

                                                      
        Fonte: produzido pelo autor 
 

 
Operando de forma conjugada, os dois simuladores “part task” atuam como as 

embarcações que conduzem as barreiras para o cerco de contenção (pesqueiro 
genérico), e o “full mission”, como a embarcação de recolhimento do óleo (fig. 3). 
Todas as embarcações foram modeladas de acordo com seus dados hidrostáticos, o 
que faz com que, diante da ação do vento, onda e corrente, reajam como seus 
modelos reais. 

 
 Figura 3 – Modelagem das embarcações 

 
 Fonte: produzido pelo autor 

 
Na sala de “debriefing” foi disponibilizada uma visão aérea do cenário (fig. 4), 

permitindo assim que o “cordenador” da faina de emergência oriente, via rádio-portátil 
VHF, o posicionamento dos barcos envolvidos no cerco e recolhimento da mancha. 
Proporcionando, dessa forma, obter o maior grau de imersão e realismo para o 
treinamento. 

 
                    Figura 4 – Visão aérea do exercício na sala de “debriefing” 

 
                    Fonte: produzido pelo autor 
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2.2. O desenvolvimento do software 

 
O software SMH (Simulador Marítimo Hidroviário), foi desenvolvido com o 

objetivo de representar a dinâmica das embarcações em diversas condições 
operacionais, como navegação em canais, operações de offloading, dinâmica de 
sistemas ancorados e etc. A representação dos movimentos nos seis graus de 
liberdade é expressa por equações não lineares, como descrito em Fucatu (2010), 
nesta condição, quando o navio está em movimento, fica sujeito à ação de forças 
ativas e reativas devido aos amortecimentos viscosos e ao arrasto hidrodinâmico, 
como descrito na formulação clássica por Whichers (1988) e mais recentemente por 
Aranha (1994) e Pesce (1997). 

 
Algumas funcionalidades adicionais foram necessárias para representar a 

mancha de óleo e as barreiras de contenção (fig. 5):  
 

• Alterações no código do SMH para viabilizar a inclusão da mancha de 

óleo.  A mancha é composta por várias partículas, cada uma com 

movimento e dinâmica independente das demais, permitindo que 

possam interagir de forma independente em contato com a barreira, o 

barco recolhedor, a ação do vento, onda ou correnteza. Ao se construir 

um cenário com poluição no simulador, é possível escolher o número de 

partículas que compõe uma massa de óleo, bem como seu diâmetro, 

variando seu tamanho e densidade;  

 

• A fim de dar mais realismo ao cenário simulado, foi considerado o 

escape de óleo pela barreira, para velocidades de deslocamento 

maiores que 0,7 nós. Além disso, as condições de vento e corrente 

atribuídas para o treinamento, podem ser alteradas durante os 

exercícios, provocando a consciência situacional do aluno e sua tomada 

de decisão. 

 

 Figura 5 – Interação da mancha com a barreira de contenção 

 
  Fonte: produzido pelo autor 

 
 

Para melhor compreensão da dinâmica de execução de um treinamento, é 
possível visualizá-lo em:  https://youtu.be/Er8yMrm1MG0. 

 
 

https://youtu.be/Er8yMrm1MG0
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3. Resultados e Conclusão 

 
A proposta do curso desenvolvido em um ambiente virtual não é de substituir 

os exercícios feitos anualmente no mar, mesmo porque, eles são mandatórios. Mas 
sim, de possibilitar que sejam realizados com mais frequência, pois a eficiência das 
equipes de contingência será tanto maior, quanto maior foi seu grau de treinamento 

 
No caso específico do cenário escolhido de vazamento de óleo, além das 

vantagens inerentes ao uso dessa tecnologia, já citadas, pode-se elencar: 

• A neutralização do risco de acidentes, uma vez que as condições 

adversas de tempo e mar são feitas em um ambiente controlado; 

• Menor custo se comparado com um exercício real, pois não há 

necessidade de gastos com combustível das embarcações, utilização 

de material para simulação de óleo na água, tempo para preparação do 

cenário, etc.; 

• Redução do desgaste dos equipamentos utilizados nos exercícios reais; 

• Não há dependência de condições meteoceanográficas ideais para a 

realização do treinamento, podendo ser programado em qualquer data, 

conforme a disponibilidade da equipe; 

• Possibilidade de repetição dos exercícios, buscando corrigir algum 

desvio e aperfeiçoar a prática; 

• A integração das cabines “part task” com o “full mission” permite realizar 

diversos tipos de situações de emergência, e que cada membro da 

equipe vivencie as dificuldades enfrentadas em cada posição. 

 
O programa de treinamento teve início com uma turma piloto em 2021, e 

pretende alcançar todos os colaboradores que fazem parte das equipes de 
contingência, de cada um dos 28 terminais aquaviários operados pela TRANSPETRO. 
Já foram realizadas 03 turmas, com uma média de 06 alunos, e a avaliação dos 
participantes ressalta o alto grau de aproveitamento, como nas declarações obtidas 
dos participantes, como por exemplo: 

 
“O curso coloca a companhia em um novo patamar de prontidão e resposta a 

emergências. Podemos treinar nossos colaboradores em um cenário muito próximo 
do real, simular condições meteorológicas, condições adversas. Isso sem falar que 
podemos treinar em vários portos brasileiros de maneira virtual” (Giovanni Roberto – 
Gerente de Contingência). 

 
“É fora das emergências que temos oportunidade de aprimorar as técnicas e 

pensar em novas estratégias. E, em um ambiente que reproduz com alta qualidade a 
realidade, podemos verificar erros e simular novas variantes” (Renata Fraga – 
Profissional de Nível Médio). 

 
 Dessa forma, entendemos como uma prática diferenciada e inovadora a 

criação pioneira no país desse tipo específico de treinamento, com o uso de 
simuladores, permitindo assim desenvolver habilidades e atitudes voltadas para 
tomada de decisão, em ações de contingência.  


