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Un estudi del sinistre de la plataforma petroliera 
Deepwater Horizon, elaborat per investigadors de la 
UIB, servirà per millorar, al nostre país, els plans de 
contingència per abocaments d'hidrocarburs a la mar 
 
Cada any solquen el Mediterrani uns 4.500 petroliers que transporten a les 
refineries al voltant de 500 milions de tones de crus de petroli. Un equip 
d'investigadors de la UIB, dirigit pel doctor Bergueiro, treballa per aconseguir que 
els accidents per abocaments d'hidrocarburs causin el menor impacte ambiental i 
econòmic possible. 
 
Palma. Juliol de 2011 
Un grup d’investigadors de la UIB elabora un estudi del sinistre de la plataforma petroliera 
Deepwater Horizon, situada al golf de Mèxic, que segons molts investigadors és el major desastre 
ecològic de tota la història originat per una marea negra. La recerca servirà per millorar, al nostre 
país, els plans de contingència per abocaments d'hidrocarburs a la mar. La investigació, que es 
recollirà en quatre llibres, l’ha dut a terme un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes 
Balears dirigit pel doctor Ramón Bergueiro, en col·laboració amb els doctors Silvia Moreno i 
Alfonso Martí, i per la doctora Manuela Díaz Cruz, de l'Institut Politècnic Nacional de Mèxic.   
 
Abocaments de petroli: amenaces potencials a les Balears 
 
El grup d’experts de la 
UIB analitza també les 
possibles amenaces 
d'abocaments de petroli 
al nostre país, ja que 
cada any solquen el 
Mediterrani uns 4.500 
petroliers que 
transporten a les 
refineries al voltant de 
500 milions de tones de 
crus de petroli. 
 
Les Illes Balears poden 
veure's potencialment 
afectades per 
abocaments de cru de 
petroli, ja que es troben 
a les rutes dels 
petroliers que 
proveeixen les refineries 
del sud d'Europa. La 

D'esquerra a dreta els doctors Alfonso Martí, Silvia Moreno, Manuela 
Díaz i Ramón Bergueiro. Foto: UIB  
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majoria de petroliers procedeixen del golf Pèrsic i travessen el canal de Suez o l'estret de 
Gibraltar. A més, circumden les Balears vaixells cisterna que transporten derivats del petroli des de 
les refineries de Tarragona, Castelló, Cartagena i Gènova a totes les Illes. 
 
Els plans de contingència dissenyats també tenen en compte els possibles abocaments que 
podrien afectar les Illes Balears procedents de les prospeccions petrolieres que es realitzen en les 
proximitats de la 
reserva marina dels 
Columbrets, davant 
les costes de 
València, fins a unes 
35 milles d'Eivissa, o 
els que puguin 
originar-se a la 
plataforma petroliera 
Casablanca, situada a 
43 quilòmetres en línia 
recta de la costa, 
entre el cap de Salou i 
Tarragona.  
 
A les Balears el 
derivat del petroli més 
utilitzat és el Jet A1. 
L'aeroport de Son 
Sant Joan, a Palma, 
subministra cada cap 
de setmana de 
temporada alta uns 
set milions de litres 
de Jet  A1. 
 
Els plans de contingència  a Espanya 
 
Els estudis sobre la plataforma Deepwater han servit de referència al grup d'investigació de 
Contaminació Marina per Hidrocarburs de la UIB per desenvolupar al nostre país plans de 
contingència que permetin que els accidents per abocaments d'hidrocarburs causin el menor 
impacte ambiental i econòmic possible. Aquests procediments n’analitzen els efectes 
mediambientals, la repercussió en el turisme i les conseqüències econòmiques. Com a exemple, 
s'estima que si 5.000 tones de fuel arribassin a la badia d’Alcúdia, netejar l'espai d’ancoratge 
costaria més de 2.700.000 euros, i la repercussió en el sector turístic de la badia d’Alcúdia 
suposaria uns 160 milions d'euros. 
 
L'equip d'investigadors de la UIB ha elaborat, els últims cinc anys, plans de contingència per 
abocaments d'hidrocarburs per als ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i Formentera i per al 
Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera. En l'actualitat col·laboren en la realització de plans de 
contingència per a diversos ports de les Illes Canàries. 
 
 

Rutes de petroliers que transporten crus de petroli 
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La plataforma Deepwater i l’aportació de la UIB  
 
El 20 d'abril de 2010 es produeix una explosió a la plataforma Deepwater Horizon, a 45 milles al 
sud-est de Louisiana, quan el pou Macondo sofreix una fuita incontrolada de cru de petroli i gas 
metà. Malgrat les mesures de seguretat preses per evitar que s'inflamassin els hidrocarburs 
vessats, es varen produir una sèrie d'explosions que varen originar que la plataforma començàs a 
cremar de forma incontrolada i que s'enfonsàs al cap de 36 hores. Com a resultat de les 
explosions, onze operaris de la plataforma varen desaparèixer. 
 
L'equip de la UIB, liderat pel doctor Bergueiro, al costat de la doctora Manuela Díaz, de l'Institut 
Politècnic Nacional de Mèxic, ha volgut recollir en quatre llibres els esdeveniments ocorreguts i les 
actuacions dutes a terme des que es va produir l'accident fins que es va aconseguir tapar el pou 
Macondo. 
 
El primer volum publicat 
duu per títol: El sinistre 
de la plataforma 
Deepwater Horizon al 
golf de Mèxic i analitza, 
entre altres temes, 
l'accident, els models de 
simulació sobre el 
desplaçament 
d'hidrocarburs a la mar, 
la contaminació 
d'espècies marines o la 
neteja i restauració de la 
costa. 
 
El segon llibre se centra 
en els trenta millors 
models de simulació 
utilitzats per a l'estimació 
de les trajectòries que 
varen seguir els 

hidrocarburs procedents 
del pou Macondo. 
La publicació, que sortirà 
a la llum d’aquí a uns 
quants mesos, repassa 
el sinistre fins al 8 d'agost de 2010, data en què es tapà el pou. 
 
El tercer volum descriurà altres models de simulació complementaris però molt útils per dissenyar 
plans de contingència per abocaments d'hidrocarburs a la mar. El quart llibre abordarà, amb la 
perspectiva del temps, tots els esdeveniments ocorreguts durant els 103 dies que varen tardar a 
segellar de forma definitiva el pou Macondo. 
 

Plataforma Deepwater Horizon instants abans d’enfonsar-se el 22 
d'abril de 2010. Font: http://www.arkhos.com.ar/fotos-del-desastre-de-
deepwater-horizon/ 
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Actualment el grup de doctors que dirigeix el professor Bergueiro treballa en el model 
complementari de simulació SONIA. (sistema operacional de notificació d'impactes ambientals). 
Aquest estudi de la UIB es presentarà en el tercer llibre i consta de 50 submodels de simulació 
d'abocaments d'hidrocarburs per a les illes Balears. El projecte es pot adaptar a qualsevol costa 
del nostre país i inclou, entre altres variables, la localització de mitjans anticontaminació o els 
temps de resposta en un abocament d'hidrocarburs, o la manera com es pot saber quant trigaria 
un helicòpter a arribar al lloc del sinistre per rescatar el personal accidentat o per subministrar 
mitjans anticontaminació. 
 
Grup de recerca de Contaminació Marina per Hidrocarburs 
 
Membres 
Dr. José Ramón Bergueiro López. 
Dra. Silvia Moreno García Luengo.  
Dr. Alfonso Martí Moreno. 
Dra. Manuela Díaz Cruz. 
Dr. Roger Kantin. 
Dr. Ángel Pérez-Navarro Gómez. 
Dr. Félix Domínguez Laseca. 
Sr. José María Natta March. 
Dr. Juan Imeldo Gómez Gómez. 
Sr. José María Calvilla Quintero. 
Sr. Joaquín González Almeida.  
 
Projectes de recerca 
 
Caracterización de zonas refugio para buques siniestrados que transportan hidrocarburos: su 
aplicación a las Islas Baleares.  
 
Ministeri d'Educació i Ciència, Secretaria General de Política Científica i Tecnològica. 
 
Projecte: TRA2004-02460. 
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