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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo apresentar as etapas de um estudo 

qualitativo de análise de riscos para as operações realizadas na exploração de um campo de 

petróleo onshore situado em área remota. Como opção metodológica será desenvolvida uma 

pesquisa qualitativa estruturada em três etapas: (1) pesquisa bibliográfica no portal de 

periódicos da Capes, a partir de levantamento dos principais artigos científicos dos últimos 

anos; (2) aplicação de duas ferramentas para análise qualitativa de risco (HAZID – Hazard 

Identification e Bow-Tie), identificação dos riscos críticos da atividade e suas respectivas 

barreiras de segurança; (3) desenvolvimento de um estudo de caso hipotético e, a partir dos 

riscos críticos identificados propor ações preventivas e mitigadoras. Como resultado, espera-

se o mapeamento dos riscos, definição de indicadores proativos e reativos e estabelecimento 

de um plano de ação de melhoria. 

 

Palavras-chaves: Barreiras de Segurança, Riscos, Gerenciamento, Segurança, Meio 

Ambiente, SMS. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 The objective of this final Project is to present the stages of a qualitative risk analysis 

study for the operations performed on an onshore exploratory oil field located in remote areas. 

As a methodological way, was chosen to develop a qualitative research structured in three 

stages: (1) bibliographic research in the Portal de Periódicos da Capes, through data 

collection of the main scientific articles in recent years; (2) application of two methods for 

qualitative risk analysis (HAZID – Hazard Identification and Bow-Tie), identification of the 

critical risks in activities and their safety barriers; (3) development of a hypothetical case 

study, and by the critical risks identified propose preventive and mitigating actions. Is 

expected as result, map the risks, define proactive and reactive indicators and to establish an 

improvement action plan. 

 

Key-words: Safety Barrier, Risks, Management, Security, Environmental, SMS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Um fato que não se pode questionar é o caso de dependência progressiva que o ser 

humano estabeleceu com a energia. A demanda energética cresce desenfreadamente, em 

paralelo com o crescimento da população na Terra e com o avanço tecnológico. Fatos esses 

que só se tornaram possíveis devido à descoberta do petróleo, fonte de energia fóssil que 

sustenta o estilo de vida que a nossa sociedade vive nos dias atuais. Dependemos não apenas 

da geração de energia sob o melhor custo beneficio que a indústria do petróleo nos 

proporciona, mas também dos derivados produzidos no setor petroquímico.  

 Com aproximadamente 7 (sete) bilhões de habitantes no mundo, e expectativas de 

crescimento para as próximas décadas, a produção e comercialização energética continuam a 

ser um desafio e demandam novas estratégias. 

1.1. SITUAÇÃO DO PROBLEMA 

 A necessidade levou a indústria petrolífera a explorar lugares com níveis de 

dificuldade cada vez maiores. O mar deixou de ser um problema e nem mesmo áreas de difícil 

acesso poderiam mais ser empregadas com este adjetivo. O homem já perfura poços com 

lâmina d’água de quase 3.000 metros de extensão, e modifica a seu favor qualquer tipo de 

ambiente hostil de maneira que a exploração de óleo e gás se torne viável. 

 Entretanto, quando se refere a projetos de maior complexidade de execução, o 

investimento financeiro não é o único fator alterado, mas também todos os perigos e riscos 

associados a estas atividades. Além dos riscos gerais associados à cadeira de Exploração e 

Produção (E&P) do petróleo, os riscos inerentes a cada cenário possuem sua particularidade, 

i.e.: em uma situação offshore deve-se levar em consideração todas as dificuldades que não se 

apresentariam em terra firme, como transporte de pessoas; em ambientes remotos a presença 

de animais hostis tem que ser levada em consideração, bem como a proliferação de doenças 

provenientes de insetos. 

 Tomando como referências os acidentes já ocorridos na história da indústria do 

petróleo, legislações e normas foram sendo criadas com o passar do tempo e dos determinados 

eventos. Com caráter preventivo, cada lei a ser cumprida teve seu propósito, não apenas 

visando a proteção da segurança pessoal de cada indivíduo, mas também a preservação do 

meio ambiente. 
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 Muito atrás na história, um dos primeiros grandes eventos que culminou no despertar 

do setor regulatório da área foi em 1967. Quando uma embarcação chamada Torrey Canyon 

encalhou na costa da Grã-Betanha, derramando 123 mil toneladas de petróleo. Tal ocorrido, 

posteriormente, viria a fortalecer a importância e atuação da IMO (Organização Marítima 

Internacional).  

 Um outro acidente importante foi a explosão da plataforma Piper Alpha no Mar do 

Norte, em que além do derrame de óleo no mar, diversas fatalidades sucederam. Outro 

reconhecido exemplo foi o petroleiro norte americano Exxon Valdez, que encalhou em um 

recife na costa do Alasca liberando cerca de 40 milhões de litros de petróleo, destruindo assim 

toda a fauna e flora local. 

 No Brasil, um grande marco no setor regulatório de óleo de gás, foi a criação da 

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) em 1997, empresa que pela lei 

n° 9.478, é o órgão regulador das atividades que integram toda a cadeia da indústria do 

petróleo. Através do Regulamento Técnico SGSO (Sistemas de Gerenciamento de Segurança 

Operacional), a ANP estabelece as diretrizes para a segurança e integridade das instalações 

marítimas, e por meio do Regulamento Técnico SGI (Sistema de Gerenciamento da 

Integridade Estrutural) determina os requisitos que visam a segurança operacional das 

instalações terrestres. Desta maneira, por intermédio do item 8 do segundo capítulo do 

Regulamento Técnico SGI, é obrigação do Operador da Instalação promover a identificação e 

análise qualitativa ou quantitativa dos riscos, assunto base do presente estudo (ANP, 2016) 

1.2. OBJETIVO DO ESTUDO 

 O presente estudo tem por objetivo geral mapear os processos utilizados para avaliar 

e analisar os riscos inerentes a uma plataforma onshore de exploração e produção de óleo e 

gás. Através de um estudo de caso e de ferramentas mundialmente reconhecidas, alcançar os 

objetivos específicos, que se baseiam em responder as questões de pesquisa que serão 

levantadas, e apresentar os outputs necessários que, inseridos em um plano de ação,  

minimizam e previnem os riscos e também apontam diretrizes para tomada de ações em casos 

em que o risco se torne um acidente. 

   



12 

 

 
 

1.3. QUESTÃO DA PESQUISA 

 Como problematização serão adotadas duas principais questões, e com o 

desenvolvimento do estudo, serão fornecidos insumos para a comprovação e elaboração das 

respectivas respostas: (1) quais os riscos críticos nas atividades de exploração de poços 

terrestres? E (2) quais as atividades, medidas de controle, recomendações e procedimentos 

críticos que são necessários para se assegurar que os riscos sejam mantidos em níveis 

aceitáveis? 

1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 Levando em consideração toda a abrangência da cadeia do petróleo, desde a 

prospecção de hidrocarbonetos até o refino para produção de derivados, a análise de risco bem 

como o estudo técnico precisa ser dividida e especificada de acordo com as áreas deste setor. 

Para que a amplitude e complexidade não se apresentem como obstáculos para esse estudo, e 

para que esta análise surta efeito apresentando resultados de fácil entendimento, a presente 

monografia estará restrita aos riscos referentes às etapas de exploração da área e operações de 

drilling. 

1.5. IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 O estudo de análise de riscos empregado às atividades de qualquer setor, vem sendo 

justificado ao observar o histórico de acidentes que ocorreram por motivos completamente 

evitáveis, em que muitas vezes a falta de precaução levou a consequências trágicas. Na 

indústria de óleo e gás a ocorrência de acidentes é algo recorrente, desde um blowout que 

pode acontecer em cima de uma falha humana na identificação de um kick, até uma ignição 

indesejada devido à falha de um equipamento básico que estava precisando de manutenção.  

 O grande problema, quando nos referimos aos eventos acidentais deste setor, são 

consequências desastrosas. Ao trabalhar com variáveis delicadas em atividades de alto risco, a 

ocorrência de tais eventos poderá ser muito nociva, não apenas para segurança pessoal, mas 

também para o meio ambiente, como se confirma em casos já citados anteriormente. 
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1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo fez um 

resumo em uma breve introdução, onde o problema é abordado e contextualizado, os 

objetivos, importância e delimitação são especificados e também, as questões levantadas a 

serem respondidas.  

 O segundo capítulo constitui o referencial teórico, o levantamento de dados através 

das pesquisas para que seja possível caracterizar o cenário em qual o estudo será aplicado, 

inclusive especificando as normas pelas quais ele passa. 

 No terceiro capítulo a metodologia será explicada, e a base técnica e teórica serão 

apresentadas. Especificando no que consiste uma análise de risco, as etapas e seus processos e 

de que maneira a avaliação de riscos é feita qualitativamente. Contém também a introdução e 

representação para melhor entendimento das ferramentas que serão utilizadas, tanto a planilha 

de HAZID, quanto os Bowties. 

 O estudo de caso será aplicado no quarto capítulo, onde uma determinada empresa 

começa as atividades de exploração em um dado campo situado em área remota. As 

ferramentas de análise e avaliação de riscos serão aplicadas para tal cenário, 

consequentemente, os riscos críticos serão identificados, e como outputs os resultados são as 

barreiras de segurança para cara evento crítico acidental. 

 Finalmente, no quinto capítulo, a conclusão do estudo será sintetizada, contendo 

recomendações em forma de ciclo de melhorias, para que os objetivos do estudo sejam 

alcançados, ou seja, os riscos permaneçam em níveis aceitáveis.  

 Após a conclusão do trabalho, consta ainda um capítulo de referências bibliográficas, 

onde são apresentadas todas as fontes do embasamento teórico utilizado no estudo. E, além 

disso, um glossário para consulta em que todas as siglas e termos técnicos utilizados no 

trabalho são devidamente explicados. 

 

  



 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 O presente capítulo deste trabalho irá introduzir uma contextualização geral do 

cenário petrolífero brasileiro, apresentando as características específicas em que o estudo foi 

aplicado, e as principais atividades que serão tratadas.  

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 

DE PETRÓLEO NO BRASIL 

 A história da indústria de óleo e gás em terras brasileiras começa em 1858, ao 

momento que D. Pedro II outorga as primeiras concessões para atividades de exploração de 

petróleo na Bacia de Camumu (BA). Com recursos industriais precários e conhecimento 

primário sobre o tipo de atividade, o começo da exploração foi seguida de insucessos, como 

esperado. 

 Adiante na história, as mudanças frequentes na política brasileira no século XVII 

culminaram na Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que propiciou os primeiros 

avanços na industrialização do país. A partir deste ponto o petróleo passou a ser visado, uma 

vez que com as condições prontas, a exploração energética deste composto impulsionaria o 

progresso industrial e econômico brasileiro, tomando como modelo a grande potencia da 

época, os Estados Unidos da América. Em 1938, a criação do CNP (Conselho Nacional do 

Petróleo) possibilitou a regulamentação e fiscalização das atividades petrolíferas, formulando 

e gerindo políticas para a exploração do solo brasileiro. 

 Em meados de 1940, o Brasil consumia 38 mil barris de petróleo por dia (Milani et 

al., 2000), uma quantidade razoável para um produto advindo apenas de importação, porém 

com a chegada da Segunda Guerra Mundial todo o cenário viria a sofrer uma drástica 

mudança. O clima político internacional estava instável, e os Estados Unidos, que era o 

grande fornecedor de petróleo na época, tentava impor a abertura para capital internacional 

como condição de fornecimento. Com o final da guerra em 1945 e o comprometimento do 

cargo político de Getúlio Vargas frente à fase democrática que o mundo começava a viver, a 

abertura das atividades de exploração de petróleo para o empresas do exterior ficariam cada 

vez mais improváveis (Huber, 2011). 
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 Em 1948, para concretizar o nacionalismo do petróleo e para contra atacar as frentes 

liberais que propunham o Estatuto do Petróleo, que visava estabelecer uma oportunidade para 

o capital privado entrar na atividade de exploração, foi lançada a campanha “O Petróleo é 

Nosso” que, posteriormente, ganhou força e, em 1953, resultou na criação da estatal 

brasileira. A Petrobras representava para o Brasil o monopólio do Estado nas atividades da 

indústria do petróleo, ou seja, todo o óleo que estivesse presente no solo brasileiro era de 

posse da União, as atividades tanto de downstream quanto de upstream eram conduzidas pela 

Petrobras. 

 Apesar do modelo ter seguido em vigência durante décadas, presenciando inclusive 

um dos grandes marcos econômicos na história brasileira (o milagre econômico), o país ainda 

recém desenvolvido industrialmente, não foi capaz de suprir a demanda de suas reservas. O 

encolhimento do setor devido à crise do petróleo de 1973, combinado com o crescimento 

abrupto da inflação e das dividas externas deixadas pelo crescimento econômico e industrial, 

culminou no esgotamento do sistema do monopólio. Em 1995, após diversas tentativas 

frustradas, o monopólio do petróleo foi extinto, abrindo assim um novo marco no setor para o 

Brasil (Huber, 2011). 

2.1.1. O Modelo de Concessão 

 Com o mercado aberto para o capital estrangeiro e, levando-se em consideração as 

condições brasileiras de exploração de petróleo ainda pouco desenvolvidas, as empresas 

estrangeiras apareciam como fortes candidatas para essa atividade. Em 1997, foi criada então 

a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) que faria todo o papel 

fiscalizador relacionado a este mercado. 

 Desta maneira o modelo de concessão entrou em vigência, onde as áreas de 

exploração de petróleo nos territórios de jurisdição brasileira seriam divididas em blocos. Os 

mesmos iriam a leilões realizados pela ANP e os vencedores ganhariam a permissão para 

explorar determinada região. Os critérios de vitória do processo licitatório foram 

estabelecidos da seguinte maneira: o bônus de assinatura, percentual do conteúdo local e o 

PEM (Programa Exploratório Mínimo). É importante lembrar que no modelo de concessão, o 

concessionário além de pagar impostos e taxas antes, durante e depois da exploração do 

bloco, ainda assume todo o risco financeiro se deparar com resultados negativos (Petrobras, 

2016).  
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2.1.2. O Modelo de Partilha 

 O modelo de concessão atendia bem as perspectivas brasileiras da época, até que em 

meados de 2007 se descobre o Pré-sal, uma vasta camada geológica situada a profundidades 

altíssimas, que viria prometer uma alavancada na produção brasileira de óleo e gás. Com 

diversas novas reservas provadas, a União precisava pensar um novo modelo para que a sua 

receita caminhasse em paralelo com a nova ótica sob a produção de petróleo no Brasil. Para 

que isso fosse realizado, o modelo de partilha entra em vigência para os blocos da região do 

Pré-sal, com algumas exceções. 

 A nova política estabelece que a Petrobrás deve sempre assumir a condição de 

operadora do bloco com participação mínima de 30%, mantendo os riscos exploratórios nas 

mãos da companhia ou consórcio responsável pelas atividades. No entanto, em caso de 

descoberta comercial, o mesmo será ressarcido de suas despesas em volumes de produção (o 

chamado óleo-custo). O modelo de partilha também estabelece que o vencedor do leilão será 

aquele que oferecer o maior percentual excedente em óleo (o chamado óleo-lucro), de 

maneira que, quem oferecer maior porcentagem da sua produção para a União, ganha os 

direitos sob o determinado bloco. 

 Outro modelo exploratório que também foi estabelecido é o de Cessão Onerosa, em 

que através de contratação direta, a Petrobrás ganha o direito de exercer atividades de 

exploração e produção em áreas do Pré-Sal que não estão sob o modelo de concessão, 

limitadas ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. A Figura 1 a 

seguir ilustra a disposição dos modelos para os blocos da região do Pré-sal, que se encontram 

em vigências até os dias atuais. 

 Sob perspectiva da Petrobrás, tomando sempre as atitudes que mais lhe pareciam 

vantajosas, o país consegue atingir números jamais alcançados, criando inclusive planos e 

metas para ser autossuficiente em petróleo. Crises econômicas, instabilidade política e 

volatilidade do preço do barril de petróleo acabaram atrapalhando a conclusão dos planos 

traçados. Porém, a produção vem sofrendo um aumento gradativo, como apresentado na 

Figura 2, que mostra no intervalo do ano 2000 até o ano de 2015 (passando pela descoberta 

do Pré-sal e pela adoção de novos modelos exploratórios) a produção anual brasileira de 

petróleo (Petrobras, 2016). 
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Figura 1 - Disposição dos Modelos Exploratórios para os Blocos do Pré-sal. 

Fonte: Petrobras (2014) 

 

 

Figura 2 – Produção Anual Brasileira de Petróleo 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2016) 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR ONSHORE BRASILEIRO 

 No que diz respeito a indústria do petróleo no Brasil, não há dúvidas de que o setor 

offshore lidera, de longe, este cenário. Porém, a parcela de produção onshore do país também 

tem grande potencial. Com uma grande ênfase na produção de gás especificamente, a 

Petrobras conta com algumas grandes bacias geográficas para sua produção terrestre 

(Petrobras, 2016). 

2.2.1. Bacia do Solimões 

 Possuindo os blocos exploratórios terrestres mais importantes para o país, a Bacia do 

Solimões está situada no Estado da Amazônia, a 650 quilômetros de sua capital, Manaus. Os 

campos que já se encontram em produção nessa região fornecem um óleo leve de excepcional 

qualidade de mercado, além de ser a maior reserva provada de gás natural brasileira. 

 Contudo, a exploração desses blocos apresenta muitos obstáculos. Primeiramente 

deve ser considerado o fator logístico, não apenas pela distância de centros industriais, mas 

também pela dificuldade de acesso em uma mata densa e fechada, a Floresta Amazônica. As 

leis ambientais que estão atreladas a esta atividade também são pontos de suma importância, 

uma vez que os órgãos fiscalizadores brasileiros regulamentam normas estritas a fim de evitar 

degradação do meio ambiente e da biodiversidade, além de atentarem para que sejam evitados 

problemas sociais e culturais na área, uma vez que esses locais, em sua maioria, são de 

regiões habitadas (Petrobras, 2016). 

2.2.2. Bacia Potiguar 

 Sendo uma área mista por possuir campos tanto onshore quanto offshore, a Bacia 

Potiguar começou suas atividades em 1967, explorando o campo marítimo Xaréu. 

Adicionalmente, passou a assumir um papel muito importante no setor terrestre, pois em 1986 

contribuiu com o campo Canto do Amaro, uma das maiores produções onshore que o Brasil já 

teve. 

2.2.3. Bacia do Recôncavo 

 Com campos exploratórios descobertos em meados de 1940 e espalhados pelo 

Recôncavo Baiano na Bahia (BA), a Bacia do Recôncavo ainda possui reservas provadas para 

muitos anos de exploração. Desde sua descoberta, os volumes dos reservatórios dos campos 

desta bacia ainda são maiores do que as respectivas produções acumuladas, sendo também 
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motivadores para investimento em métodos de recuperação, a fim de prolongar cada vez mais 

a vida útil dos mesmos, assumindo assim papel crucial para o cenário terrestre de produção de 

petróleo brasileira (Petrobras, 2016). 

2.2.4. Bacia do Tucano 

 Assemelhando-se a Bacia do Recôncavo em localização e litologia, os campos 

encontrados na Bacia do Tucano também se caracterizam por serem antigos, porém ainda com 

alto índice de produtividade. 

 Por fim, é importante ressaltar que os métodos de convivência e de transporte que 

muitas vezes tem que se inovar para possibilitar a exploração de determinadas regiões, traz 

consigo muitos perigos e riscos, assunto que através de um estudo de caso, será tratado na 

presente monografia (Petrobras, 2016). 

2.3. NÚMEROS DO SETOR ONSHORE BRASILEIRO 

 Apesar de incrivelmente menor do que a produção offshore, o setor terrestre ao longo 

da história da indústria do petróleo brasileira, se mostra muito importante e estável. A 

contribuição da parcela onshore, sempre esteve presente e contribuiu bastante para os 

números do Brasil.  

 Aproximadamente 80 empresas, estrangeiras e nacionais, exploram cerca de 3.000 

poços em terra no século XXI. Sintetizada a partir de anuários da ANP, a Figura 3 quantifica 

e compara, de 2005 até 2014, a produção terrestre com a marítima no Brasil. 

 

Figura 3 - Produção Brasileira de Petróleo Onshore e Offshore 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2014)  
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2.4. O PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCO 

 O processo de avaliação dos riscos tem como objetivo desenvolver a compreensão 

dos perigos associados às operações realizadas, onde o estudo será aplicado, e a partir disso, 

obter subsídios para a tomada de decisões sobre o método e tratamento dos riscos, conforme 

seus diferentes níveis, de forma a mantê-los em níveis toleráveis. O processo de avaliação de 

riscos envolve as seguintes etapas: 

 Definição de metodologia de análise de riscos; 

 Identificação de perigos e classificação dos riscos; 

 Identificação dos grandes eventos acidentais e análise das barreiras a estes associadas; 

 Quantificação dos riscos relacionados aos grandes eventos acidentais; 

 Avaliação sobre a aceitabilidade dos riscos; 

A descrição de cada etapa acima é apresentada a seguir. 

 A metodologia da Análise de Riscos deve ser desenvolvida de tal forma a trazer 

informações suficientes para a análise dos riscos e subsequente avaliação de adoção das 

medidas necessárias para a redução dos mesmos. Dessa forma, é avaliada a evolução do 

estudo através das seguintes metodologias: 

 Qualitativa (Q): cada frequência e severidade são determinadas de forma qualitativa, 

com base na experiência de uma equipe envolvida na análise. 

 Semi-quantitativa (SQ): cada frequência e severidade são aproximadamente 

quantificadas dentro de intervalos numéricos. 

 Análise quantitativa do risco (QRA): quando ocorre total quantificação, sendo 

geralmente utilizada na determinação das frequências/consequências relacionadas a 

grandes eventos acidentais. 

O grau de complexidade da metodologia deve ser proporcional à magnitude dos riscos da 

atividade a ser realizada. A Figura 4 ilustra as metodologias de avaliação de risco em função 

dos graus de risco e complexidade (HSE UK, 2006). 
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Figura 4 - Avaliação de Risco como Função do Nível de Risco e Complexidade 

Fonte: HSE UK (2006) 

 Observa-se que conforme a magnitude dos riscos aumenta, aumenta também o grau 

de complexidade na avaliação dos mesmos, que se reflete na abordagem metodológica a ser 

adotada. O grau de detalhes parte da metodologia qualitativa (menor detalhamento) até a 

metodologia quantitativa (maior detalhamento). A abordagem metodológica conforme o grau 

e aceitabilidade dos riscos é ilustrada conforme Figura 5. 

2.4.1. Identificação de Perigos e Classificação dos Riscos 

 A primeira etapa do processo de gestão de riscos é a identificação dos perigos 

associados às operações desempenhadas. Para isso a técnica HAZID (Hazard Identification) 

será adotada. Esta é uma técnica qualitativa que tem como objetivo identificar perigos e suas 

consequências, classificar os riscos associados e identificar medidas de controle (barreiras de 

segurança) preventivas e corretivas de uma instalação. 
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 A análise tem como foco os aspectos de Segurança e Meio Ambiente. Desta maneira, 

identificando as causas de cada um dos eventos perigosos e suas respectivas consequências, é 

possível realizar a determinação dos riscos associados a cada cenário acidental. A partir dos 

resultados do HAZID se levantam informações suficientes para subsidiar os estudos de risco 

referentes às etapas seguintes, em que se delimitam as ações necessárias para que todos os 

riscos estejam sob controle (HSE UK, 2006). 

 

 

Figura 5 - Graus de Complexidade de Avalição dos Riscos 

Fonte: HSE (2006) 

2.5. TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROCESSOS 

INDUSTRIAIS 

 O reconhecimento, identificação e avaliação dos riscos de uma determinada atividade 

ou instalação fazem parte do início de um processo de gestão de riscos. O entendimento dos 

riscos operacionais é o primeiro passo para se alcançar uma prevenção e mitigação de 

acidentes bem sucedida. Uma vez mapeados os riscos e identificadas as barreiras de 
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segurança de prevenção da ocorrência dos mesmos, ou mitigação de suas consequências, caso 

estes venham a ocorrer, é necessário estabelecer e implantar os mecanismos de gestão 

necessários para a manutenção da performance destas barreiras, com o objetivo de manter os 

riscos em níveis aceitáveis. 

 De acordo com a ISO 31000, o processo de gerenciamento de riscos deve aplicar 

sistematicamente políticas de gestão, procedimento e práticas para uma série de atividades a 

fim de estabelecer contexto e comunicação com os stakeholders presentes na determinada 

atividade, e desta maneira identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e rever os riscos. Para 

que isso seja possível, o estabelecimento de tarefas críticas que mantenham e adequem as 

barreiras de segurança é indispensável. Essas tarefas podem ser divididas para facilitar o 

gerenciamento das mesmas da seguinte maneira: 

 Gestão de Pessoas 

 Grupo relacionado à cultura de segurança, compromisso e responsabilidade no 

gerenciamento dos riscos da atividade; Qualificação, treinamento e competência das pessoas 

envolvidas na operacionalização da atividade. 

 Gestão de Documentação 

 Grupo relacionado à verificação e controle de toda a documentação aplicável ao 

gerenciamento dos riscos da atividade qual o gerenciamento dos riscos será aplicado. 

 Gestão de Integridade 

 Grupo relacionado à manutenção da integridade dos recursos necessários para a 

operacionalização das atividades que serão realizadas, o que inclui a garantia que a instalação, 

sistemas, estruturas e equipamentos passem por inspeções, testes e manutenções necessárias, 

de forma planejada e controlada. Para qualquer tipo de processo industrial, a promoção de 

auditorias periódicas se mostra muito eficaz na implementação da Gestão de Integridade. 

 Gestão de Contratadas 

 Elemento relacionado ao estabelecimento de critérios de seleção e avaliação de 

contratadas, considerando aspectos de segurança operacional, de forma a garantir que os 

contratados sejam capacitados e possuam treinamento adequado ao exercício de suas funções. 

Inclui também a verificação da integridade de equipamentos terceiros. 



24 

 

 
 

 Gestão de Emergências 

 Como o próprio nome diz, este grupo está relacionado ao adequado planejamento e 

gerenciamento de grandes emergências que possam ocorrer durante as atividades que serão 

realizadas. 

 Gestão de Mudanças 

 Talvez o mais importante dos grupos, porque sua falha é o motivo de acidentes 

drásticos e muito conhecidos na história (i.e.: Deepwater Horizon, EUA; Bhopal, India). Este 

grupo deve estabelecer políticas e procedimentos para assegurar que a mudança em 

equipamentos, processos ou instalações não resultem em operações fora dos parâmetros de 

segurança estabelecidos. O gerenciamento de mudanças significa lidar com potenciais 

acidentes que podem se desdobrar em grandes catástrofes (Shinkle, 2001). 

  



 
 

 
 

3. METODOLOGIA 

 O presente estudo é, como um todo, teórico e bibliográfico. A sua aplicabilidade não 

pode ser denominada quanto aos meios, pois não contém pesquisa de campo (Vergara, 2011). 

Desta maneira, a partida inicial foi feita através de pesquisas no Portal de Periódicos da 

CAPES, monografias anteriormente publicadas, sites de empresas como a Petrobras, e de 

eventos técnicos. Ocorrendo assim o levantamento das informações teóricas necessárias para 

posteriormente se aplicar em um estudo de caso hipotético.  

 Sendo assim, por meio da aplicação das técnicas explicadas no decorrer do estudo no 

caso hipotético articulado, será possível alcançar o objetivo de forma qualitativa. Isto é, a 

identificação dos principais riscos e a relação de importância entre eles. 

3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 O caminho que será percorrido para conclusão do estudo é apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Etapas da Metodologia da Análise de Risco 

Fonte: Elaboração própria (2016)
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 A primeira etapa consistiu na realização de pesquisas, como já citado anteriormente. 

Em um segundo passo foi estabelecido os caminhos pelos quais o estudo seria percorrido e 

aonde esses caminhos deveriam levar.  

 Em seguida se estrutura o estudo de caso, que mais a frente será caracterizado, 

especificando lugar, tipo e delimitação das atividades que serão analisadas. No quarto passo 

será aplicado o método HAZID para identificação e avaliação de todos os riscos inerentes às 

atividades que estão sendo analisadas, e na quinta parte se aplica a técnica Bow-Tie para os 

Grandes Cenários Acidentais, e desta maneira chegando a uma fácil visualização das relações 

entre as barreiras de segurança e a consumação do perigo em questão (a ocorrência do 

acidente).  

 Por último será feito uma conclusão em cima dos resultados que foram alcançados. 

De maneira que além da comparação das expectativas com os produtos, também seja 

reproduzida uma crítica em cima dos impactos positivos que o estudo pode gerar. 

3.2. ATIVIDADES DA EXPLORAÇÃO QUE SERÃO ESTUDADAS 

 Como já citado anteriormente, as atividades da exploração de um campo de petróleo 

que terão seus respectivos riscos analisados são: (1) a exploração da locação, o primeiro 

contato com a área; (2) as atividades de perfuração, que consiste na abertura de um poço teste 

para avaliação da viabilidade econômica do determinado campo. 

3.2.1. Exploração da Locação 

 Em muitos casos o primeiro contato com um campo exploratório, pode significar 

uma das partes mais complicadas de todo o projeto. Nesta fase, os obstáculos que serão 

analisados começam no deslocamento da equipe de contato inicial, que vai preparar a área 

para a construção das instalações, e se prolongam até a instalação do maquinário que dará 

início a fase de perfuração exploratória. Para melhor entendimento, uma breve explicação das 

etapas a serem percorridas neste processo será apresentada. 

 Analisando o pior cenário, uma locação remota como na Bacia do Solimões, a 

dificuldade começa no alcance do lugar a ser explorado. A equipe de primeiro contato precisa 

abrir espaço suficiente, em meio de uma vegetação densa e fechada, para que o resto dos 

trabalhadores possam construir as instalações de necessidades básicas, como dormitórios, 

banheiros e refeitórios. Tendo feito isso, a fase de preparação do solo começa, onde na 
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maioria das vezes é necessário terraplanagem e nivelamento para a instalação da sonda, e 

consequentemente o transporte do maquinário para tal. Também é preciso atentar para a 

possível necessidade de construção de foças e valas, para escoar o nível de água que 

futuramente será fornecido pelas chuvas. Com o local preparado para receber a sonda, começa 

o momento de transporte dos módulos da plataforma terrestre, e subsequentemente a 

montagem da mesma. 

 Notando sempre a dificuldade de acesso e de execução das tarefas em ambientes 

remotos, os riscos e custos atrelados a tal acabam sendo sempre superiores. Raramente o 

maquinário mais acessível é o ideal para lidar com determinado tipo de solo ou ambiente, e 

nem sempre apenas um modal de transporte atende as necessidades, de levar o pessoal de 

trabalho e os subsídios das operações. 

3.2.2. Atividades de Perfuração 

 Para melhor entendimento dos riscos e perigos atrelados as operações realizadas na 

fase de perfuração de um poço, uma explicação dos principais sistemas envolvidos nesta etapa 

será apresentado. Dando diretrizes gerais do que consiste e como atua cada conjunto nas 

atividades de drilling. 

  Sistema de Perfuração 

 O sistema de fluidos de perfuração é um circuito fechado, de modo a proporcionar a 

circulação do fluido durante todo o processo de perfuração, visando, também, a manutenção 

de suas propriedades físico-químicas. 

 Essencialmente, o sistema de circulação do fluido de perfuração envolve as seguintes 

etapas: 

 O fluido de perfuração preparado nos tanques é injetado no poço pelas bombas de 

lama; 

 Ao sair do poço, o fluido passa pelas peneiras para que sejam retirados os fragmentos 

mais grosseiros das rochas perfuradas (frações > areia grossa); 

 Em seguida, o fluido segue para os desareadores e dessiltadores, onde são retirados 

fragmentos mais finos; 
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 Caso ainda haja sólidos finos no fluido, em uma proporção que possa comprometer 

suas propriedades físico-químicas, parte do fluido é direcionada para uma centrífuga, 

onde são retiradas essas partículas finas. 

 Após a passagem por todos esses equipamentos para a retirada de sólidos do fluido, 

este volta aos tanques de lama onde suas propriedades são verificadas e, havendo necessidade, 

recondicionadas, para que o fluido volte a ser injetado no poço. 

 No caso de perfurações com fluidos de base não aquosa, os cascalhos retirados do 

fluido ao longo do processo são direcionados para um sistema de tratamento de sólidos. Esse 

equipamento é, essencialmente, uma centrífuga vertical, onde o processo de retirada de fluido 

dos cascalhos é potencializado, alcançando eficiência que varia de 95 a 97,5%. Caso seja 

retirado gás do fluido de perfuração, este será lançado na atmosfera. 

  Sistema de Controle de Poço 

 O sistema de controle de poço durante a perfuração das camadas litológicas, é 

resumido na instalação de um equipamento chamado BOP (Blowout Preventer). É um 

conjunto de equipamentos e válvulas de segurança, de atuação integrada, montado na cabeça 

do poço, projetado para permitir seu fechamento em caso de descontrole operacional da 

atividade de perfuração. Esse equipamento permite a tomada de ações para a retomada do 

controle antes da ocorrência de um blowout (vazamento descontrolado). Trata-se de um 

sistema hidráulico, que em condições normais de operação, é alimentado pelo sistema de 

geração principal de energia elétrica. 

3.3. APLICAÇÃO DA TÉCNICA HAZID NO ESTUDO 

 O HAZID é uma técnica de analise de riscos orientada por sessões de brainstormings 

estruturados com o objetivo de: identificar perigos, classificar riscos e discutir e registrar 

medidas de controle (barreiras de segurança). Esta técnica pode ser utilizada tanto para avaliar 

os riscos de sistemas e processos existentes em uma instalação industrial, como também 

àqueles relacionados a atividades e tarefas específicas.  

 Como resultado, são apontados e registrados os perigos mais relevantes, a partir do 

conhecimento técnico bem como da experiência dos participantes sobre os sistemas e 

operações desenvolvidas na instalação objeto de análise, considerando suas especificidades. 
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Assim, esta é uma etapa de grande importância, uma vez que subsidia todas as etapas 

subsequentes.  

 Na aplicação do HAZID são identificadas as causas de cada um dos eventos 

perigosos e suas respectivas consequências, sendo então feita uma avaliação qualitativa da 

frequência de ocorrência dos diferentes cenários acidentais identificados, da severidade das 

suas consequências e do risco associado. Adicionalmente, são descritas as medidas de 

controle existentes e eventuais recomendações que se façam necessárias. 

 A análise objeto do presente estudo será feita de forma integrada, seguindo as 

orientações da ISO e HSE UK, e com foco nos aspectos de Segurança e Meio Ambiente. 

 A Tabela 1 apresenta a planilha utilizada para a realização do HAZID.  

 As definições empregadas na tabela utilizada para a realização do HAZID são 

apresentadas a seguir.  

1ª coluna: Referência  

 É a identificação do perigo analisado nas planilhas do HAZID. 

2ª coluna: Perigo  

 É a propriedade ou condição inerente a uma substância ou atividade capaz de causar 

danos a pessoas, instalações ou ao meio ambiente.  

3ª coluna: Causas  

 São eventos simples ou combinados que levam à consumação dos perigos 

previamente identificados, tais como ruptura de tubulações, falhas de instrumentos, erros 

humanos, falhas de sistemas de proteção, etc.  

4ª coluna: Consequências  

 São as consequências danosas advindas da consumação dos perigos identificados.  

5ª coluna: Categoria de frequência (Freq.)  

 É a indicação qualitativa da frequência de ocorrência do cenário acidental. Neste 

estudo foram adotadas as categorias de frequência definidas pela Matriz de Riscos 

representada na Figura 7. A Figura 8 apresenta as categorias da frequência. 
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Tabela 1 - Modelo de Planilha HAZID 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão:  
Folha: 

Empresa: Unidade / Instalação: 

Sistema / Atividade: 
Descrição: 

Subsistema: 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 
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S
ev

er
id

a
d

e 

Descrição / Característica 

A 

 

Extremamente 

remota < 1 em 

105 anos 

B 

 

Remota 1 em 

103 a 1 em 105 

anos 

C 

 

Pouco Provável 

1 em 30 a 1 em 

103 anos 

D 

 

Provável 1 por 

ano a 1 em 30 

anos 

E 

 

Frequente >1 

por ano 

Segurança 

Pessoal 
Meio Ambiente 

Conceitualmente 

possível, mas 

improvável na 

vida útil da 

instalação, não 

há referências 

históricas 

Não esperado 

ocorrer na vida 

útil da 

instalação, 

apesar de haver 

referências 

históricas 

Provável de 

ocorrer até uma 

vez durante a 

vida útil da 

instalação 

Esperado 

ocorrer mais de 

uma vez 

durante a vida 

útil da 

instalação 

Esperado 

ocorrer muitas 

vezes durante a 

vida útil da 

instalação 

IV
 

C
a

ta
st

ró
fi

ca
 

Provoca 

múltiplas 

fatalidades 

intra ou 

extramuros 

Impactos severos 

no meio 

ambiente, 

irreversíveis ou 

reversíveis a 

longo prazo 

M M C C C 

II
I 

C
rí

ti
ca

 

Fatalidades em 

pessoas 

intramuros. 

Lesões graves 

em pessoas 

extramuros 

Impactos severos 

ao meio 

ambiente, mas 

totalmente 

reversíveis a 

médio prazo 

T M M C C 

II
 

M
a

rg
in

a
l 

Lesões graves 

em 

empregados e 

terceiros. Sem 

lesões 

extramuros 

Impactos leves 

ao meio 

ambiente, mas 

totalmente 

reversíveis 

T T M M M 

I 

D
es

p
re

zí
v

el
 

No máximo, 

casos de 

primeiros 

socorros sem 

afastamento 

Sem impactos ao 

meio ambiente 
T T T T M 

 

Figura 7 - Matriz de Riscos 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 

Categoria Denominação Definição 

A Extremamente Remota (<1 em 10
5
 

anos) 

Conceitualmente possível, mas improvável na vida útil da 

instalação, não há referências históricas 

B Remota (10
-5

 a 10
-3

 anos) 

Não esperado ocorrer na vida útil da instalação, apesar de 

haver referências históricas. 

C Pouco Provável (10
-3

 a 1/30 anos) 
Provável de ocorrer até uma vez durante a vida útil da 

instalação 

D 
Provável (1 em 30 anos a 1 por 

ano) 

Esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da 

instalação 

E Frequente (>1 por ano) 
Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida útil da 

instalação 

Figura 8 - Categorias de Frequência dos Cenários Acidentais 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 
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Colunas de Severidade 

 É a indicação qualitativa da severidade das consequências do cenário acidental. De 

acordo com a Matriz, são definidas as categorias indicadas na Figura 9. 

Categoria Denominação 
Denominação Definição 

Segurança Pessoal Meio Ambiente 

I Desprezível 

No máximo, casos de primeiros 

socorros sem afastamento 
Sem impactos ao meio ambiente 

II Marginal 

Lesões graves em empregados e 

terceiros. Sem lesões extramuros 

Impactos leves ao meio ambiente, 

mas, totalmente reversíveis. 

III Crítica 

Fatalidades em pessoas intramuros. 

Lesões graves em pessoas 

extramuros 

Impactos severos ao meio ambiente, 

mas totalmente reversíveis em médio 

prazo 

IV Catastrófica 
Provoca múltiplas fatalidades intra 

ou extramuros 

Impactos severos ao meio ambiente, 

irreversíveis ou reversíveis em longo 

prazo. 

Figura 9 - Categorias de Severidade dos Cenários Acidentais 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 

Colunas de Classificação de Risco 

 É a indicação qualitativa do nível de risco associado ao cenário acidental, resultante 

da combinação de frequência e severidade indicadas anteriormente. A descrição de cada nível 

de risco é apresentada na Figura 10. A matriz empregada na definição qualitativa do nível de 

risco é apresentada na Figura 7 (Matriz de Risco). 

Categoria Nível de Controle Necessário 

Tolerável (T) 
Não há necessidade de medidas adicionais. O monitoramento é necessário para assegurar que 

os controles sejam mantidos. 

Moderado (M) 
Risco tolerável considerando a premissa de que todas as medidas de controle identificadas 

estão operando conforme os padrões de desempenho 

Crítico (C) 
Os controles existentes são insuficientes. Métodos alternativos devem ser definidos e 

implantados para reduzir a probabilidade de ocorrência ou a severidade das consequências. 

Figura 10 - Categorias de Risco 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 
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Coluna de Medidas de Controle / Recomendações (Barreiras de Segurança) 

 São os controles existentes de identificação e mitigação dos perigos ou, ainda, 

medidas propostas para prevenir a ocorrência do cenário ou mitigar as consequências com 

sugestões para a redução das frequências ou diminuição das consequências dos cenários mais 

críticos. 

 As sugestões propostas deverão ser feitas, de preferência, nos seguintes segmentos: 

 Especificação de sistemas e procedimentos operacionais, inclusive para o combate de 

incêndio e mitigação de ocorrências de acidentes; 

 Especificação de sistemas de segurança; 

 Modificação no arranjo das instalações ou dos equipamentos; 

 Especificação de equipamentos. 

 Ao determinar os controles ou considerar as mudanças nos controles existentes, 

deve-se considerar a redução dos riscos de acordo com a seguinte hierarquia: 

 eliminação; 

 substituição; 

 controles de engenharia (hardware); 

 sinalização/alertas e/ou controles administrativos (comportamentais); 

 equipamentos de proteção individual (EPI), evacuação, resgate e resposta. 

3.4. IDENTIFICAÇÃO DOS GRANDES EVENTOS ACIDENTAIS 

 Posteriormente a identificação dos cenários no HAZID é possível identificar a partir 

do registro de riscos gerado os grandes eventos acidentais MAHID. Estes, por definição, são 

aqueles que ocorrem devido a um descontrole de uma determinada atividade e que podem vir 

a causar sérios danos à segurança pessoal, ao meio ambiente, a instalação ou áreas vizinhas. 

 Exemplos de grandes eventos acidentais são: 
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 Incêndio, explosão ou liberação de substâncias perigosas envolvendo morte ou 

ferimentos a pessoas na instalação ou comprometimento das atividades nas 

instalações; 

 Qualquer incidente envolvendo grande dano à estrutura de instalações ou perda de 

estabilidade nas mesmas; 

 Colisões de helicóptero com as instalações; 

 Qualquer incidente ocorrido nas atividades de trabalho envolvendo morte ou 

ferimentos sérios a 5 ou mais pessoas na instalação ou relacionadas a estas atividades. 

 Desta forma, para fins deste estudo, foram considerados como cenários de grandes 

eventos acidentais todos os cenários identificados no HAZID com classificação de severidade 

catastrófica (IV) e aqueles de risco crítico (vermelho – severidade crítica (III) com frequência 

provável ou frequente), conforme representado na matriz de riscos. 

 A Figura 11 ilustra através da matriz de riscos, o critério de identificação dos 

grandes eventos acidentais, em linha com a filosofia sugerida pela HSE UK. 

 

Figura 11 - Representação do Método para Identificação dos Grandes Cenários Acidentais 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 
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 Após a identificação dos grandes eventos acidentais é realizada uma avaliação de 

potencial correlação entre tais eventos. O objetivo desta avaliação é identificar potencial para 

escalonamento entre estes cenários. 

3.5. DESENVOLVIMENTO DO WORKSHOP HAZID 

 O desenvolvimento do workshop do HAZID é uma etapa crucial para o resultado 

satisfatório do mesmo, pois é nessa etapa que a análise poderá contar com diferentes fontes e 

opiniões para a realização da classificação qualitativa de cada tipo de risco inerente a cada 

tipo de operação da determinada instalação. 

3.5.1. Definição da Equipe Técnica 

 Como dito anteriormente, a classificação de risco tratada no presente estudo, é 

qualitativa. Desta maneira, a definição da equipe técnica para a realização do workshop é 

extremamente importante, pois é com base na experiência de cada participante que os riscos 

serão levantados e classificados, quanto a sua severidade e frequência. 

 A equipe deve sempre contar com pessoas que participam das operações na 

instalação a ser estudada, essas terão mais capacidade técnica de explicar de que maneira 

determinada atividade pode apresentar riscos à segurança pessoal e ao meio ambiente. Além 

disso, a multidisciplinariedade desta equipe também é um requisito, visto que nenhuma 

instalação opera realizando apenas uma atividade, e sim uma série de operações interligadas 

que envolvem especialistas de diferentes áreas, i.e.: realizando o estudo de análise de riscos de 

uma plataforma offshore, é necessária tanto a experiência do engenheiro de poço (que possui 

conhecimento dos riscos inerentes ao descontrole de poço), quanto a sabedoria do piloto de 

helicóptero (que possui experiência nas atividades de transporte de pessoas e equipamentos). 

 Também não pode ser esquecida a importância da participação do analista de riscos 

nesse processo, pois é esse quem vai realizar uma análise crítica para propor as barreiras de 

segurança que mantêm os riscos das atividades em níveis aceitáveis. Isso inclui medidas de 

controle, manutenção e gerenciamento das mesmas e ainda recomendações. 

 Por fim, não existe uma exigência concreta sobre a equipe técnica que deve estar 

presente na realização do workshop, mas é de boa prática que o grupo possua técnicos e 

líderes de operações, engenheiros da instalação analisada, supervisores das atividades, 

gerentes da empresa, representantes de SMS, analista de riscos, dentre outros.  
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3.5.2. Aplicação do HAZID (Brainstorming) 

 A execução da etapa de identificação dos riscos (HAZID) não possui um prazo 

estipulado, da mesma maneira que um dia de workshop pode ser o suficiente para se 

identificar e classificar todos os riscos de uma instalação, pode também durar meses, a 

variável neste caso será sempre a dimensão e complexidade do local analisado. 

 Antes do início das sessões de brainstorming, algumas ações podem ser tomadas a 

fim de facilitar a fluidez do evento. A definição de módulos de análise pode ser realizada, 

para que as unidades e operações da instalação que possuam características similares possam 

ser analisadas conjuntamente, sem a necessidade de repetição, i.e.: as operações de 

movimentação de cargas normalmente estão presentes em toda a vida útil de algumas 

instalações e em diversas unidades, para que essa atividade não seja analisada a cada etapa 

cronológica e para cada unidade repetidamente, isso ocorre apenas uma vez contemplando 

toda a abrangência necessária.  

 Esses módulos de análise podem ser definidos de diversas formas diferentes, desde a 

separação por etapa cronológica das operações realizadas na instalação, até a divisão por 

sistemas e subsistemas de atividades, i.e.: ao passo que as atividades da exploração de um 

campo de petróleo podem ser divididas por etapa cronológica como transporte de pessoas, 

transporte de maquinário e equipamentos, construção do site e em diante. Essas mesmas 

operações podem ser divididas por sistemas, como transportes, produção, manutenção, 

construções, e subsistemas como transporte de pessoas, transporte de maquinário, seguindo 

divisões para cada sistema. 

 Após a definição de metodologia para facilitar a execução das sessões do HAZID, as 

mesmas são conduzidas de forma a estabelecer discussões abertas e sistematizadas onde a 

partir de brainstorming os riscos vão sendo introduzidos, avaliados e classificados no estudo. 

No final das sessões, os outputs desejáveis são as planilhas preenchidas com os melhores 

resultados possíveis, dentro do prazo determinado e apresentando as diretrizes para próximos 

passos (recomendações e riscos que se encontram dentro da zona MAHID identificados).

 

  



 
 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 No intuito de demonstrar a aplicabilidade de todas as técnicas e teorias apresentadas 

até então, o capítulo 4 será um estudo de caso, que consistiu de uma análise de riscos aplicada 

em atividades de uma instalação localizada na região norte do país. Os dados da modelagem 

são de acesso público, obtidos a partir de pesquisa no website da ANP (www.anp.gov.br, 

acesso em Julho de 2016). 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 A área escolhida para a aplicação do estudo de análise de riscos está situada no 

coração da Floresta Amazônica brasileira, um campo de petróleo hipotético que faz parte da 

Bacia do Solimões. A região foi escolhida para ser estudada na presente monografia devido à 

disponibilidade de dados a informações sobre o meio ambiente e tipos de atividades que se 

desenvolvem nos blocos exploratórios desta bacia.  

 No decorrer do estudo de caso serão disponibilizados maiores informações sobre o 

local e a descrição do projeto hipotético que seria desenvolvido, que atuam como subsídio 

para o estudo de análise de risco. Isso inclui características geográficas da região, dados da 

bacia sedimentar, além da descrição dos passos que seriam realizados durante o projeto 

exploratório do local. 

4.2. BACIA DO SOLIMÕES 

 A Bacia Sedimentar do Solimões está localizada no norte do Brasil, no estado do 

Amazonas. A mesma é coberta pela Floresta Amazônica, uma região que conta com uma 

grande diversidade de fauna e flora. 

 Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a hidrografia da região que 

a Bacia está localizada é caracterizada por rede extensiva de rios. Eles possuem diferentes 

arranjos e são fortemente influenciados pelo clima e volume de chuva local, que pode variar 

entre 2.300 e 3.000 milímetros por ano, resultando em certos períodos de inundação. Além de 

fornecer abastecimento de água para uso doméstico, existem outros benefícios que são tirados 

das características marcantes deste corpo hídrico, como transporte de pessoas e carga, geração 

de energia e intensa atividade pesqueira. 

 



38 

 

 

 A Figura 12 apresenta a construção de uma instalação onshore no meio da Floresta 

Amazônica, com acesso fluvial e cujo design, localização e função são padrões na Bacia do 

Solimões. 

 

Figura 12 - Padrão de Instalação na Bacia do Solimões 

Fonte: Blog Amazônia Acontece (2016) 

 De acordo com o Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás da Empresa de 

Pesquisas Energéticas (EPE), em 2015 a área da bacia era de 961.441 km², onde foram 

descobertos reservatórios convencionais e não-convencionais.  

 Já em 2016, a bacia possui 17 blocos ativos, conta com 35.809 km de linhas de 

sísmica 2D e 48.783 km² de sísmica 3D, além da cobertura de gravimetria e magnetometria. E 

segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), já foram perfurados 

206 poços exploratórios e 156 poços de desenvolvimento e produção na Bacia do Solimões 

até 2015, ilustrados na Figura 13. 

 As reservas provadas de hidrocarbonetos na Bacia do Solimões estão em torno de 80 

milhões de barris de óleo e 52,38 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Por outro lado, as 

reservas totais chegam a cerca de 88,18 milhões de barris de óleo e 68,94 bilhões de metros 

cúbicos de gás natural, (ANP, 2016).  
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 A bacia possui 8 campos, 7 em fase de produção (Rio Urucu, Sudoeste Urucu, Leste 

do Urucu, Araracanga, Cupiúba, Carapanaúba e Arara Azul) e 1 em fase de desenvolvimento 

(Jaruá). Os campos em produção foram responsáveis em 2014 pela taxa de produção diária de 

mais de 28.000 barris de óleo e 12,9 milhões de metros cúbicos de gás natural, que respondem 

por aproximadamente 15% da produção nacional de gás. 

 

Figura 13 - Blocos Exploratórios e Campos de Produção na Bacia do Solimões 

Fonte: ANP (2016) 

4.3. FASES DO PROJETO 

 Como já dito no começo deste estudo, o projeto hipotético para se aplicar o estudo de 

caso será dividido em duas fases diferentes, para assim facilitar a descrição dos processos 

propiciando uma melhor identificação dos problemas que podem influenciar o estudo de 

análise de riscos. Estas fases são: a exploração da locação / site e as operações de perfuração, 

que cronologicamente ocorrem nesta ordem.  

 As etapas que serão analisadas já foram apresentadas em linhas gerais nos itens 3.2.1 

e 3.2.2 do presente estudo, os tópicos que serão introduzidos em sequência são apenas 

descrições mais técnicas abordadas em casa fase do projeto. 

4.3.1. Exploração da Locação 

 O plano para o primeiro contato com o local, fase chamada de exploração da locação, 

inclui a construção de galpões que irão abrigar, de começo, os equipamentos e maquinários 
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que serão utilizados nessa fase inicial. Não deixando de levar em consideração a execução de 

projeto de drenagem próprio, remoção parcial de vegetação e requisitos mínimos para que 

possa ocorrer a aproximação de aeronaves. 

 Após as primeiras montagens na locação, que deve distar do rio de maneira que 

possibilite transporte fluvial, uma equipe é transportada por helicóptero para realizar a 

abertura de clareiras e efetuar a terraplanagem do local.  

 Aspectos ambientais relacionados ao sistema de drenagem, controle e segregação de 

lixo serão solucionados através da construção de valas ao redor da base, também de maneira a 

prevenir fluxo de água proveniente de chuva de fora para dentro da instalação. O volume 

interceptado pelas valas será incorporado no sistema de fluxo natural do solo. Os efluentes 

coletados se encaminham diretamente para a fase de separação água óleo. 

 Em paralelo, uma base de apoio flutuante será alocada na margem do acesso ao rio, 

composta por embarcações e balsas estáveis. 

4.3.2. Operações de Perfuração 

 Após a primeira etapa descrita no item anterior começa a fase de montagem da sonda 

que será usada no projeto, que terá seus módulos transportados por helicópteros e 

posteriormente montados no local. A disponibilidade de recursos também é um importante 

requisito para que o progresso das operações seja viabilizado. O fornecimento de energia 

elétrica será feito por geradores, a água para uso doméstico e industrial será proveniente de 

poços artesianos, e o combustível para o maquinário será fornecido por transporte fluvial. 

 O programa de drilling, que é um plano de engenharia para abertura dos poços no 

solo, então está apto para começar. O plano inclui perfilagem e geometria de poços, 

programas de revestimento, cimentação, estudo do fluido de perfuração (lama), considerações 

de controle de poço, seleção primária da broca, estimação da pressão de poros, viabilidade 

econômica e outras necessidades que possam surgir durante o curso do projeto. Apesar da 

realização de estudos minuciosos antes do começo desta etapa, os parâmetros podem mudar 

no decorrer das operações, dependendo sempre das condições de perfuração.  

  As operações de teste de poço demandam a queima de gás natural por flare. Este 

será instalado em local seguro e com acesso restrito, considerando a direção dos ventos que 

prevalece na área, para que a chama tenha uma direção específica e conhecida. 
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 Em estágios iniciais exploratórios, não é considerado a completação de poços, que se 

torna necessária apenas sob viabilidade econômica do poço através da presença considerável 

de hidrocarbonetos. A Figura 14 ilustra um fluxograma com as etapas contempladas durante 

as operações de drilling em sequência cronológica.  

 

Figura 14 - Fluxograma das Operações de Drilling 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

4.4. DESCRIÇÃO DA SONDA 

 A estrutura de suporte do maquinário e dos equipamentos necessários para as 

operações de perfuração é chamada de sonda (sonda de perfuração, do inglês, drilling rig). Os 

principais sistemas que compõe a sonda com determinadas especificações do presente projeto 

hipotético são sumarizados nos itens a seguir. 

4.4.1. Sistema de Energia 

 Este sistema basicamente providencia toda a demanda energética para todas as 

atividades necessárias durante o trabalho de perfuração. Uma sonda de perfuração padrão 

normalmente requer de 1000 a 3000 HPs para manter as operações. Porém, a eficiência desta 
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potência pode variar de um lugar para o outro. Esta energia é produzida por geradores de 

combustão localizada, propiciada por motores a diesel localizados no nível do solo à certa 

distância do convés de perfuração. Está potência é então direcionada para geradores elétricos, 

que enviam a eletricidade convertida através de cabos para uma chave elétrica e um quadro de 

controle. 

4.4.2. Sistema de Elevação 

 O sistema de elevação é essencial na sonda de perfuração, pois é responsável por 

todos os tipos de atividades que requerem içamento na plataforma. Essas atividades 

basicamente se tratam da descida e subida de qualquer equipamento dentro do poço. Este 

sistema é um dos componentes principais das operações de perfuração, uma vez que ele 

executa a descida e subida de revestimentos, colunas ou tubos que em conjunto com a broca 

perfuram a formação. Os principais componentes do sistema de elevação são: mastro, sistema 

de polias e distribuição de peso, catarina, bloco de coroamento, guincho, ganchos e 

indicadores de peso. 

4.4.3. Sistema Rotativo 

 O sistema rotativo inclui todos os equipamentos usados para alcançar determinada 

rotação na coluna e consequentemente na broca. Os principais equipamentos são: swivel, 

kelly, mesa rotativa, guia rotativo, comandos e tubos de perfuração. 

 O swivel suporta o peso da coluna de perfuração, permitindo assim a rotação do 

conjunto. O kelly é a primeira seção tubular abaixo do swivel. O torque é transmitido para o 

kelly através das buchas do mesmo, que se encaixam no interior das buchas mestras da mesa 

rotativa.  

 Quase toda a coluna de perfuração é composta por tubos, que é especificado por seu 

diâmetro externo, peso por pé de tubo, comprimento de seção e composição do aço. A parte 

inferior da coluna de perfuração rotativa é composta pelos comandos. Esses que são feitos de 

paredes de aço espessas e pesadas, com propósito de aplicar peso na broca.  

4.4.4. Sistema de Circulação 

 Os principais componentes do sistema de circulação da sonda são: bombas e tanques 

de lama, agitadores e equipamentos de remoção de contaminantes do fluido. Prevenir 

problemas de controle de poço, preservar a estabilidade, minimizar danos à formação, 
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lubrificar e esfriar os equipamentos de perfuração e fornecer avaliações adequadas são as 

principais funções deste sistema. 

 O fluido de perfuração normalmente é composto por argilas e outros matérias em 

base água (base óleo é menos comum), essa mistura é chamada de lama de perfuração. Esse 

fluido passa pelas seguintes transferências: 

 dos tanques de lama para a bomba de lama, 

 das bombas de lama para a coluna de perfuração, através de linhas de alta pressão, 

 da coluna de perfuração para a broca, 

 saindo da broca o fluido sobe para a superfícies através do espaço anular entre a 

coluna e a superfície da formação, 

 direcionado para removedores de contaminantes e de volta para o tanque. 

4.4.5. Sistema de Controle de Poço 

 O sistema de controle de poço tem por função prevenir qualquer fluxo descontrolado 

ou indesejado da formação para dentro do poço. Quando a broca penetra uma formação 

permeável que possui um fluido a uma pressão acima da pressão hidrostática exercida pelo 

fluido de perfuração, os fluidos da formação tendem a expulsar o fluido de perfuração do 

poço. O fluxo de fluidos da formação dentro do poço na presença de fluidos de perfuração é 

chamado de kick. O controle de poço permite: 

 detectar um kick, 

 fechamento do poço na superfície, 

 circulação no poço sob pressão, para remover os fluidos da formação e incrementar a 

densidade da lama, 

 movimentar a coluna de perfuração sob pressão, 

 desviar um fluxo indesejado para longe do pessoal e dos equipamentos da plataforma. 

 A falha no controle de poço pode resultar no fluxo descontrolado dos fluidos 

provenientes da formação, o que é chamado de blowout. Este, por sua vez, é o maior e mais 
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temido desastre que pode ocorrer durante as operações de perfuração. Blowouts além de poder 

resultar em múltiplas fatalidades, podem causar danos severos aos equipamentos da sonda, ao 

poço, assim como ao óleo e gás no interior do reservatório, consequentemente podendo causar 

um desastre ambiental. Devido a isso, o sistema de controle de poço é o sistema mais 

importante de todo o projeto. 

 O principal equipamento deste sistema é o Blowout Preventer (BOP), que consiste 

em uma série de válvulas específicas na cabeça do poço, usadas para controlar o fluxo de 

gases ou líquidos provenientes do poço durante a perfuração e produção. Essas válvulas são 

projetadas para fechar completamente o poço quando a coluna for retirada, alguns modelos 

ainda podem fechar o poço com componentes no interior, possuindo dispositivos para corte 

dos mesmos. 

4.5. ANÁLISE HISTÓRICA 

 Após algumas pesquisas na literatura, pode-se verificar que os perigos inerentes às 

atividades de uma sonda que podem resultar em acidentes significativos, e que são mais 

frequentes ganhando maiores proporções e atenção, são os casos de blowout e quedas de 

aeronaves. Tendo isso em vista, provou-se muito pertinente uma análise histórica sobre esses 

dois eventos, para que assim sirva de subsídio para uma análise semi-quantitativa destes 

cenários, que será apresentada mais a frente nas planilhas do HAZID. 

4.5.1. Blowout 

 A análise histórica de eventos com incidências de blowouts em casos onshore, pode 

ser estudada através da base de dados do Alberta Energy and Utilities Board (EUB). Esses 

dados incluem a ocorrência de perfuração em poços terrestres de 1975 a 1990, totalizando 

87.944 de poços perfurados, e fornece a frequência de 1,1 x 10
-3

 blowouts por poço perfurado.  

 É importante ressaltar que esses dados também incluem a frequência do blow, que 

nada mais é do que um incidente de controle de poço resultando em liberação descontrolada 

de fluidos da formação para a atmosfera. Porém, se trata de um evento que conseguiu ser 

controlado com o fechamento do poço ou direcionamento dos fluidos para queima no flare. 

 Como o estudo de caso se trata de um caso onshore, não foi abordado análise 

histórica para casos offshore, uma vez que este não era o foco. A Figura 15 apresenta a 

representação dos dados disponibilizados neste item. 
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Categoria 
Número de 

Ocorrências 

Frequência (por poço 

perfurado) 

Blow 53 6,0 x 10
-4 

Blowout 43 4,9 x 10
-4 

Total 96 1,1 x 10
-3 

 

Figura 15 - Frequência de Blowouts Onshore 

Fonte: EUB & IOGP (2010) 

4.5.2. Queda de Helicóptero / Aeronave 

 Para a definição da frequência de acidentes envolvendo transportes aéreos, 

especialmente queda de helicóptero, foi usado o estudo da Associação Internacional de 

Produtores de Óleo e Gás (IOGP). Esses dados incluem acidentes aéreos ocorridos 

mundialmente de 1999 a 2006, que são disponibilizados nos anuários do IOGP. 

A Figura 16 apresenta dados da frequência de acidentes envolvendo helicópteros para casos 

de atividades offshore. Este tipo de cenário foi escolhido pois comparativamente com as 

atividades abordadas neste estudo (exploração em área remota), eram os dados disponíveis 

que mais se adequavam. 

Frequência 
Probabilidade de Fatalidade no 

Acidente 

8,5 x 10
-6

 ocorrências por horas de voo 6,0 x 10
-4 

Frequência de Fatalidade em Acidentes de Helicóptero = 5,47 x 10
-6

 fatalidades por hora de voo 

 

Figura 16 - Frequência de Acidentes de Helicóptero para Atividades Offshore 

Fonte: IOGP (2010) 

4.6. PREMISSAS DA ANÁLISE DE RISCO 

 Para o desenvolvimento das diferentes etapas do presente estudo de análise de riscos 

foi necessário adotar premissas específicas que conduziram uma análise padronizada sobre 
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aspectos qualitativos evidenciados ao longo dos diferentes cenários. Desta forma, as 

premissas adotadas foram: 

 Os cenários identificados oriundos de todas as etapas das operações da instalação teve 

como foco a identificação de perigos cujas consequências são relacionadas à 

segurança operacional e ao meio ambiente. 

 A identificação dos cenários contemplou apenas aqueles cujos resultados têm 

capacidade de impactar diretamente na instalação envolvida. Assim, foram 

considerados os perigos que possam resultar em danos pessoais de gravidade 

suficiente para interromper as operações ou, ainda, qualquer tipo de consequência ao 

meio ambiente. 

 A identificação de causas e consequências para cada cenário considerou aqueles 

eventos ocorridos imediatamente antes e após o perigo, respectivamente. Portanto, não 

foram analisados os possíveis escalonamentos. 

 Para a classificação dos riscos foi considerada a pior severidade da consequência 

possível de ocorrer imediatamente após a liberação do perigo; e a frequência foi 

determinada a partir da premissa de que as barreiras de segurança estão disponíveis e 

operando conforme o nível de performance esperado. 

 A efetividade das barreiras de segurança foi determinada adotando o pressuposto de 

que todas as barreiras se encontrariam disponíveis e adequadas. Portanto, a definição 

dos diferentes graus de efetividade baseou-se na confiabilidade da barreira inerente a 

sua categoria (comportamental, sócio-técnico e hardware). 

4.7. OUTPUTS DO ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS 

 Como output do estudo será fornecido uma série de planilhas HAZID, onde constam 

todos os perigos inerentes às atividades envolvidas no escopo, e a classificação dos 

respectivos riscos, caso esses perigos sejam consumidos. Essas planilhas são apresentadas no 

Anexo I, ao final do estudo. 

 Adicionalmente, através de uma profunda análise do resultado do HAZID, verificou-

se a pertinência no aprofundamento do estudo de alguns riscos, para fins de melhor 

conhecimento deles. A partir da aplicação da ferramenta Bow-Tie, foi possível obter uma 
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melhor visualização das relações entre o perigo, causas, consequências e barreiras de 

segurança para esses respectivos perigos, a representação desta análise consta no Anexo II. 

 O item a seguir fornece uma sucinta explicação da operabilidade e aplicação da 

ferramenta Bow-Tie, para melhor entendimento da ilustração do Anexo II. 

4.7.1. A Ferramenta Bow-Tie 

 O diagrama Bow-Tie consiste em uma ferramenta gráfica de análise e gerenciamento 

de barreiras de segurança baseada na relação das causas e efeitos e na disponibilidade das 

barreiras associadas a um evento acidental específico (evento principal). 

 Conforme observado na Figura 17, a construção desse diagrama é baseada na junção 

de uma árvore de falhas e uma árvore de eventos. Porém, diferente da abordagem quantitativa, 

o Bow-Tie se limita a apresentar esta relação de forma linear. No lado esquerdo são listadas as 

causas ou ameaças que, sozinhas, podem levar à consumação do perigo (evento principal). No 

lado direito são listadas as possíveis consequências, ou seja, os possíveis impactos negativos 

às pessoas ou ao meio ambiente. As barreiras de segurança associadas ao evento principal são 

distribuídas no diagrama em função das características especificas de cada uma das ameaças e 

consequências. 

 

Figura 17 – Exemplificação de um Diagrama Bow-Tie 

Fonte: Adaptado de HSE UK (2006) 
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 As definições dos principais elementos do Bow-Tie são apresentadas nos itens a 

seguir. 

 Perigo 

 É a propriedade ou condição inerente a uma substância ou atividade com potencial de 

causar danos a pessoas, instalações ou ao meio ambiente.  

 Evento Principal 

 Refere-se ao evento acidental indesejado caracterizado pela perda de controle sobre o 

perigo (atividade). Representa o momento logo após a falha das barreiras preventivas em que 

os danos ou impactos negativos são iminentes. 

 Causa 

 Representa as ameaças que levam ao evento principal. 

 Barreiras de Segurança 

 Barreiras de segurança são definidas como qualquer meio físico ou não físico 

empregado com o intuito de prevenir, controlar ou mitigar eventos indesejáveis, ou acidentes. 

Tais meios podem variar desde ação humana até um sistema lógico complexo. 

 Na parte esquerda do evento principal são apresentadas as barreira de segurança 

preventivas enquanto o lado direito do diagrama mostra as barreiras mitigadoras 

possibilitando dessa forma uma clara visualização dos elementos proativos e reativos 

envolvidos no gerenciamento dos riscos. 

 A tipologia das barreiras foi definida com base nos elementos básicos relacionados 

ao processo “Detectar-Decidir-Agir”. Nesse sentido, os tipos de barreira foram classificados 

conforme se segue: 

 Comportamental: Barreiras diretamente relacionadas a fatores humanos. 

 Sócio/Técnico: Barreiras envolvendo interação homem-máquina. 

 Hardware: Barreiras físicas, sistemas lógicos de controle, sistemas de detecção e 

alarme, filosofia de redundância e design seguro. 
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 A Figura 18 apresenta a tipologia das barreiras conforme o processo: “Detectar-

Decidir-Agir”. 

 

Figura 18 - Tipos de Barreira 

Fonte: Adaptado de HSE UK (2006) 

 

 A efetividade da barreira consiste na sua capacidade de realizar uma função por um 

determinado período em modo não degradado e sob dadas condições técnico, ambiental e 

operacional. A efetividade da barreira foi definida mediante a análise qualitativa de um 

elemento principal, a confiabilidade. Esta, que nada mais é do que capacidade de executar 

uma função com funcionalidade e tempo de resposta conforme necessário ou quando 

demandado. Uma ilustração com os graus de confiabilidade das barreiras é apresentada na 

Figura 19. 

 Fator Escalonamento 

 O fator de escalonamento representa aquilo que pode levar à falha ou deterioração de 

uma determinada barreira, ou seja, os pontos frágeis de controle. Ressalta-se que foram 

identificados nos Bow-Ties os fatores de escalonamento considerados mais relevantes da 

estrutura de controle (representados em quadro amarelo abaixo da barreira relacionada). 
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 Consequências Associadas 

 As consequências são aquelas decorrentes do evento principal associadas aos grandes 

acidentes com foco nos danos ambientais ou pessoais. 

 

 

Figura 19 - Graus de Confiabilidade das Barreiras de Segurança 

Fonte: Adaptado de HSE UK (2006) 

4.8. ANÁLISE CRÍTICA DO ESTUDO 

 Nesta seção final do estudo de caso, será feito uma análise crítica em cima dos 

outputs de todo o processo de análise de risco percorrido e explicado no decorrer do estudo. 

Tomando como foco o produto final, os Bow-Ties, uma vez que todas as etapas anteriores são 

subsídios para o desenvolvimento do mesmo. 

4.8.1. Matriz de Consolidação dos Riscos 

 A partir da análise dos diagramas Bow-Ties desenvolvidos, será consolidada a 

relação entre as barreiras e seus respectivos caráteres. Fazendo assim um levantamento de 

todas as barreiras de segurança presentes e especificando se essas são preventivas ou 

mitigadoras, a Tabela 2 demonstra isso. 
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Tabela 2 – Classificação das Barreiras de Segurança dos Bow-Ties por Caráter 

# 
Barreira de Segurança 

Preventivas Bow-Tie Mitigadoras Bow-Tie 

1  Controle de qualidade de combustível 01 Utilização de EPI 01 

2  Gestão de contratadas 01 e 02 
Equipe de combate a incêndio em 

standby durante operações 
01 

3  Auditoria de segurança 01 
Kit de emergência em caso de queda de 

helicóptero 
01 

4  
Demarcação luminosa da zona de 

atuação de guindastes e do mastro 
01 Plano de Resposta à Emergência 01 e 02 

5  
Sistema de comunicação entre a 

plataforma e o helicóptero 
01 Biruta 01 e 02 

6  
Protocolo de chegada e partida de 

helicóptero 
01 Simulados de resposta à emergência 01 

7  
Análise sobre o reposicionamento do 

flare 
01 Notificação prévia (PA) 01 e 02 

8  Operações Simultâneas (SIMOPS) 01 
Monitores de espuma – Proteção ativa 

contra fogo 
01 

9  Treinamento e competência 01 e 02 
Gerador de emergência nos sistemas de 

água e névoa de combate a incêndio 
01 e 02 

10  Sistema de monitoramento climático 01 
Proteção contra fogo passiva (barreiras 

de incêndio) 
01 

11  Iluminação do perímetro 01 Sistema de design eficiente disponível 01 e 02 

12  Controle de tráfego aéreo 01 
Procedimento de evacuação de área 

(rotas de fuga e pontos de encontro) 
01 e 02 

13  Sistema de comunicação (Rádio) 01 Briefing de segurança 01 

14  
Procedimento de movimentação de 

carga 
01 

Instalação com equipamentos médicos 

(postos) 
01 e 02 
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# 
Barreira de Segurança 

Preventivas Bow-Tie Mitigadoras Bow-Tie 

15  Sistema de alijamento de carga 01  Médicos e enfermeiros certificados 01 e 02 

16  Modelo geomecânico 02 
Equipe de resposta treinada em 

primeiros socorros 
01 e 02 

17  
Reunião antes do começo das 

atividades de drilling 
02 Evacuação Médica (MEDEVAC) 01 e 02 

18  Diretório de informações do poço 02 
Shipboard Oil Pollution Emergency 

Plan (SOPEP) 
01 e 02 

19  
Revisão de Gestão de Mudanças (para 

o programa de drilling) 
02 Gavetas do BOP 02 

20  Programa de drilling específico 02 

Sistema de combate a incêndio 

(detecção / dilúvio / alarme) – Proteção 

ativa 

02 

21  Procedimentos de drilling 02 Máscara de gás 02 

22  

Procedimento de controle de poço 

primário – manutenção da pressão 

hidrostática 

02 Simulados de blowout 02 

23  
Procedimento de controle de poço 

secundário – fechamento do BOP 
02 

Controle das fontes de ignição 

(controle de trabalho à quente) 
02 

24  Sistema de controle de poço 02 - - 

25  Instrumentação de drilling 02 - - 

26  
Sistema de monitoramento de 

perfuração 
02 - - 

27  Degaseificador a vácuo (poor boy) 02 - - 

28  
Testes da formação (absorção, 

integridade, etc) 
02 - - 
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# 
Barreira de Segurança 

Preventivas Bow-Tie Mitigadoras Bow-Tie 

29  
Perfilagem de poços (Cement Bond 

Logging) 
02 - - 

30  Sistema reserva de lama 02 - - 

31  
Calibração de instrumentação de 

medição 
02 - - 

32  Simulados de kick 02 - - 

33  Blowout Preventer (BOP) 02 - - 

34  Válvula stabbing 02 - - 

35  Linhas de choke e kill / choke manifold 02 - - 

36  Unidade de cimentação 02 - - 

37  
Procedimento de abandono (ANP n° 

25/2002) 
02 - - 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

 Chegando então a 37 barreiras de caráter preventivo e 23 de caráter mitigador, 

confirmando a importância da postura proativa em relação ao tratamento do risco antes do 

mesmo se consumar em algum acidente. 

4.8.2. Plano de Ação 

 Para melhor visualizar o futuro gerenciamento das barreiras de segurança 

estipuladas, um plano de ação para falha de uma determinada barreira será aplicado. Neste 

caso esta aplicação será feita para o controle de poço primário, visto que essa é uma das 

barreiras mais críticas para o perigo de blowout (sua falha, se não respondida corretamente, 

pode levar a consumação do perigo de imediato). Para esse plano será aplicado à metodologia 

“5H2W”, representada na 
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Figura 20. 

Metodologia 5W2H aplicada à falha do Controle de Poço Primário 

What - O que? Manutenção do controle de poço
 

Why - Por que? 
Para igualar a pressão no interior do poço evitando o descontrole do 

mesmo 

Where - Onde? No convés de perfuração 

When - Quando? Imediatamente após a percepção da falha do controle de poço primário 

Who – Por quem? Pelo engenheiro de poço que estiver envolvido no momento do incidente 

How – Como? 

Dependendo do tipo de falha será desenvolvida uma resposta certa, 

podendo ser a retomada de circulação, aumento no peso da lama, ou 

ainda partida para o controle de poço secundário (fechamento do BOP) 

How much – 

Quanto? 

O prejuízo é proporcional ao tempo de estabilização do poço e de 

retomada da produção. Os fatores levados em consideração são o custo 

de locação da sonda e o tempo não produzido. 
 

Figura 20 - Aplicação da Metodologia 5W2H para Falha de Barreira

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

  



 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente projeto de conclusão de curso conseguiu apresentar com êxito as 

primeiras etapas de um estudo de análise de riscos. Passando pela explicação teórica das 

ferramentas que por escolha particular foram utilizadas, foi possível mostrar para o leitor a 

importância desta etapa no desenvolvimento de qualquer projeto de engenharia. Apesar da 

existência de estudos como esse já ser mandatória para qualquer empreendimento, o assunto 

ainda é pouco desenvolvido no Brasil. A questão de tratamento e gerenciamento de riscos é 

inclusive muito recente em países muito mais consolidados, como Inglaterra e Estados 

Unidos. 

 Após as etapas de contextualização no assunto e apresentação teórica da 

metodologia, foi possível desenvolver um estudo de caso, onde um cenário determinado foi 

escolhido por disponibilidade de informações. Nesta aplicação foi apresentado o caso 

hipotético, entrando em detalhes cruciais para o processo de análise de riscos, como descrição 

da região em que o projeto será desenvolvido e os sistemas operacionais que serão utilizados 

durante as atividades. 

 Como output de todo o caminho percorrido, obteve-se 20 planilhas com as 

identificações de 36 perigos diferentes, inerentes a cada etapa do projeto estudada, e dois 

diagramas Bow-Tie desenvolvidos para os cenários que se julgou maior pertinência. É 

importante ressaltar que a aplicação da identificação dos riscos ocorreu por meio 

brainstorming, não necessariamente apresentando resultados exatos (principalmente em 

relação ao levantamento das barreiras de segurança). Por outro lado, o desenvolvimento dos 

diagramas Bow-Tie foi feito a partir da análise das planilhas HAZID, implementando 

mudanças que fossem necessárias para gerar o melhor produto possível. 

 Em sequência, com as planilhas HAZID em mãos, os perigos identificados e 

classificados, e as medidas de controle e recomendações efetuadas para cada cenário 

acidental, desenvolveu-se uma tabela de consolidação de todas essas barreiras de segurança. E 

a partir da mesma, foi escolhida uma determinada barreira para se estudar sua falha, com a 

aplicação de uma metodologia 5W2H o plano de ação para resposta de falha desta barreira foi 

efetuado. 

 Adicionalmente, como a cada dia que se passa a indústria do petróleo se mostra cada 

vez mais madura, as pesquisas cada vez mais possibilitam a busca por hidrocarbonetos em 
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lugares mais difíceis, no que diz respeito ao acesso, e complexibilidade de operações. Com 

isso, cada operação vem trazendo consigo um número maior de riscos atrelados a ela, muitos 

perigos que ainda não se consumaram e que não se tem dados nem lições aprendidas para 

trata-los. E é aí que se prova cada vez mais importante a etapa proativa e mitigadora dos 

riscos, que opostamente a postura reativa, busca lidar com esses perigos antes mesmo que eles 

possam ser consumidos e gerar consequências para a vida humana e para o meio ambiente.  

 Realizando então uma análise crítica do estudo como um todo, o resultado foi 

bastante satisfatório, uma vez que as propostas apresentadas no escopo do trabalho foram 

seguidas e os objetivos alcançados com êxito. Atingindo assim o intuito principal deste 

estudo, provar para o leitor que a análise preventiva dos riscos é de uma importância crucial 

para a preservação de SMS de qualquer empreendimento. 

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Para sugestões de trabalhos posteriores, tomando este estudo como base, é 

recomendado que o processo de tratamento dos riscos continue. A partir do desenvolvimento 

do diagrama Bow-Tie para todos os perigos que se encontram em zona MAHID, é possível 

então dar mais um passo na próxima etapa. 

 A sequência desta abordagem consiste na identificação dos elementos críticos de 

segurança (SCE, do inglês Safety Critical Elements), assim tornando possível um 

desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) que seria o produto final, 

sendo então colocado em ação e com o passar do tempo sofrendo atualizações de melhoria 

contínua.
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GLOSSÁRIO 

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional. Define se o funcionário está apto ou inapto à 

realização de suas funções dentro da empresa. 

Barreira de Segurança: Barreiras para a prevenção ou mitigação dos acidentes e potenciais 

consequências, elas podem estar relacionadas com fatores humanos e organizacionais 

(software), ou barreiras físicas (hardware). (Sklet, 2006). 

Bloco Exploratório: Pequena parte de uma bacia sedimentar onde são desenvolvidas 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. (Petrobras, 2016). 

Blowout: Fluxo descontrolado de fluidos da formação no poço devido a uma falha no controle 

de poço. (Schlumberger Glossary, 2016). 

Bônus de Assinatura: Valor correspondente ao montante ofertado pelo licitante vencedor na 

proposta para obtenção da concessão de petróleo ou gás natural, não podendo ser inferior ao 

valor mínimo fixado pela ANP no edital de licitação, devendo ser pago no ato da assinatura 

do contrato de concessão. 

Bow-Tie: O diagrama Bow-tie consiste em uma ferramenta gráfica de análise e gerenciamento 

de riscos baseada na relação de causa e efeito, que permite uma fácil visualização e 

entendimento, uma vez que apresenta uma visão global de um cenário acidental. Esse 

diagrama é construído a partir da junção de uma árvore de falhas e uma árvore de eventos, 

onde do lado esquerdo são listadas causas ou ameaças que, sozinhas, podem levar à 

consumação do evento principal, seguidos de barreiras preventivas anteriores ao evento 

principal que é o perigo, este último situado no centro do diagrama. No lado direito do evento 

principal são posicionadas as barreiras mitigadoras, sendo que as consequências do perigo 

ficam à direita dessas barreiras. 

Brainstorming: Uma técnica de discussão em grupo que conta com a contribuição espontânea 

de ideias por parte de toda a equipe participante, sempre com propósito de resolver algum 

problema ou de conceber um trabalho criativo gerando ideias multidisciplinares. 

Campo de Petróleo: Área produtora de petróleo ou gás natural de um reservatório contínuo 

ou de mais de um, em profundidades variáveis, contendo instalações e equipamentos 

destinados a produção. (Petrobras, 2016). 
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CBL: O CBL (do inglês, Cement Bond Log) é uma técnica para representar a integridade da 

cimentação do poço, especialmente usado em casos que o cimento está aderindo à parte 

externa do revestimento. (Schlumberger Glossary, 2016). 

Confiabilidade: É a probabilidade de um sistema ou equipamento atuar sob demanda ou 

durante um intervalo de tempo. 

Conteúdo Local: A proporção dos investimentos nacionais aplicados em um determinado 

bem ou serviço, correspondendo à parcela de participação da indústria nacional na produção 

desse bem ou serviço, neste caso se tratando da ANP da indústria de óleo e gás. 

DWOP: Exercício realizado durante a fase de planejamento do poço. A realização deve 

contar com todas as partes interessadas (stakeholders), a empresa operadora, a empresa 

contratante e os fornecedores de equipamentos. 

Flare: Um dispositivo usado para queima de volumes indesejáveis de gases provenientes da 

produção. (Schlumberger Glossary, 2016). 

Função da Barreira de Segurança: A função da barreira é uma função planejada para 

prevenir, controlar ou mitigar eventos indesejáveis ou acidentes. Descreve os propósitos das 

barreiras de segurança ou como elas devem agir para prevenir, controlar, ou mitigar. (i.e. 

fechar o fluxo ou parar o motor). (Sklet, 2006). 

HAZID: O HAZID (do inglês, Hazard Identification), também conhecido como Análise 

Preliminar de Riscos (APR), é a uma ferramenta qualitativa que tem como principal objetivo 

identificar os perigos de uma instalação e suas potenciais e indesejáveis consequências. 

Avalia a severidade e probabilidade dos eventos acidentais. 

Kick: Fluxo de fluidos da formação para o poço durante as operações de drilling. 

(Schlumberger Glossary, 2016). 

MAHID: O MAHID (do inglês, Major Accident Hazard Identification) é uma área 

determinada dentro da matriz de risco para a identificação de grandes eventos acidentais. Os 

grandes eventos acidentais são aqueles que, em um Estudo de Análise de Riscos, merecem 

atenção especial quanto ao seu tratamento e gerenciamento. 

Programa Exploratório Mínimo: o programa de trabalho a ser cumprido pelo 

concessionário durante a fase de exploração. 
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Risco: A combinação de probabilidade e consequência do perigo se consumar (i.e. a chance 

de um evento perigoso ocorrer durante um período específico). 

SIMOPS: Operações simultâneas (do inglês, Simultaneous Operations) devem ser definidas 

conduzindo operações independentes em que os eventos de qualquer uma das operações 

podem impactar na segurança pessoal, dos equipamentos ou do meio ambiente da outra 

operação. Normalmente envolvem operações de produção, perfuração e execuções de projeto, 

mas pode incluir qualquer outra operação que crie riscos. 

SOOB: Os limites operacionais (do inglês, Summary of Boundaries Operation) providenciam 

uma estrutura para ajudar os líderes de equipes a decidir quando continuar certa atividades, 

quando a efetividade de certas barreiras pode estar comprometida, e potencialmente criando 

situações de risco. O SOOB também é crítico ao estabelecer os limites de segurança em 

operações que estão perto da tolerância, determinando até que ponto elas podem ser 

realizadas. 

SOPEP: O SOPEP (do inglês, Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) é um plano que 

contempla as diretrizes da MARPOL para resposta a acidentes com poluição envolvendo 

derramamento de óleo. 

Stakeholders: Público estratégico (partes interessadas) que pode ser descrito por uma pessoa 

ou grupo que fez um investimento ou tem ações ou interesse em uma empresa, negócio ou 

indústria. 

5W2H: Uma metodologia de plano de ação específica que se resume em um checklist de 

atividades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência, a fim de solucionar ou 

responder alguma situação. 
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APÊNDICE I – PLANILHAS HAZID 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 1 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação Descrição: Parte que engloba todas as operações de transporte e 

manuseio de combustível que será usado nas atividades iniciais 

de preparação da área. Subsistema: Transporte e manuseio de combustível 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

1 Diesel 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

 

Falha humana (piloto) 

 

Alijamento de carga de 

diesel durante voo 

Impacto ao meio 

ambiente 

(contaminação de 

água e do solo) 

B NA - II T 

Bacia de contenção 

Inspeção e manutenção preventiva 

Kit SOPEP 

Mestre de cargas 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimento de manuseio de 

combustível 

Treinamento e competência 

2 Óleo Combustível Falha humana 

Impacto ao meio 

ambiente 

(contaminação de 

água e do solo) 

D NA - II M 

Bacia de contenção 

Inspeção e manutenção preventiva 

Kit SOPEP 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimento de manuseio de 

combustível 

Régua de medição de volume (nos 

tanques) 

SOPEP 

Supervisão 

Treinamento e competência 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 2 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação 
Descrição: Primeiro contato com a região para permitir acesso à 

mesma, construção de acampamentos e depósitos. 
Subsistema: Preparação da área 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

3 Queda de objetos 

Falha humana 

 

Condições climáticas 

adversas 

Fatalidade B III M NA - 

Análise Preliminar de Riscos (APR) 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Planejamento do trabalho 

Procedimento de corte 

Restrição de acesso à área 

Sistema de comunicação 

Supervisão 

Treinamento e competência 

4 

Partes móveis de 

equipamentos / 

maquinário 

Falha humana (manuseio 

impróprio) 

 

Má integridade do 

equipamento / maquinário 

Fatalidade 

 

Lesões graves 

C III M NA - 

Certificação de equipamentos 

Controle de atividades 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção preventiva 

Primeiros socorros 

Supervisão 

Treinamento e competência 

5 
Objetos 

perfurocortantes 

Falha humana (manuseio 

impróprio) 

 

Má integridade do 

equipamento / maquinário 

Lesões graves C II M NA - 

Certificação de equipamentos 

Cinto de utilidades 

Controle de atividades 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção preventiva 

Primeiros socorros 

Supervisão 

Treinamento e competência 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 3 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação 
Descrição: Primeiro contato com a região para permitir acesso à 

mesma, construção de acampamentos e depósitos. 
Subsistema: Preparação da área 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

6 Acidente operacional 

Falha humana (uso de 

equipamentos para fins 

inadequados) 

 

Solo irregular 

 

Solo sem suporte 

Fatalidade B III M NA - 

Auxílio geotécnico (avaliação do solo) 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Planejamento do trabalho 

Sistema de comunicação 

Supervisão 

Treinamento e competência 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 4 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação Descrição: Parte que engloba todas as operações de montagem 

do que será usado nas atividades iniciais de preparação da área, 

galpões, acampamentos, etc. Subsistema: Operações de montagem 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

7 
Queda de trabalhador 

em altura (>2m) 

Falha humana 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

 

Condições climáticas 

adversas 

Fatalidade B III M NA - 

Análise Preliminar de Riscos (APR) 

Cinto trava-quedas 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção preventiva 

Linha de vida 

Permissão de trabalho 

Planejamento do trabalho 

Primeiros socorros 

Procedimento para trabalho em altura (de 

acordo com a NR-35) 

Supervisão 

8 Esmagamentos Falha humana 

Fatalidade 

 

Fatores externos 

B III M NA - 

Análise Preliminar dos Riscos (APR) 

Auxílio geotécnico (avaliação do solo) 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Planejamento do trabalho 

Projeto de acordo com norma vigente 

Sistema de escoramento (design do 

projeto) 

Supervisão 

Treinamento e competência 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 5 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação Descrição: Parte que engloba as operações de transporte e 

manuseio de carga que serão necessárias para as atividades 

iniciais. Subsistema: Transporte e manuseio de carga 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

9 Queda de objetos 

Falha humana (piloto e 

mestre de cargas) 

 

Falha mecânica (ruptura de 

cabos e equipamentos) 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(equipamentos de 

içamento) 

 

Alijamento de carga 

durante voo 

Fatalidade 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

(contaminação de 

água e do solo) 

C III C II M 

Certificação de equipamentos (eslingas, 

cabos, etc) 

Diretriz de restrição de voo sobre área 

povoada quando carregando carga 

Inspeção e manutenção preventiva 

Procedimento de movimentação de carga 

Sistema de comunicação 

Treinamento e competência 

10 
Transporte manual de 

carga (ergonomia) 

Falha humana 

 

Condições inseguras 

Lesões graves B II T NA - 

ASO 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

PCMSO 

Planejamento do trabalho 

PPRA 

Primeiros socorros 

Sistema de comunicação 

11 

Escorregões, 

tropeções, quedas e 

pontos de 

esmagamento 

Falha humana 

 

Condições inseguras 

Lesões moderadas C I T NA - 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Housekeeping da área 

Planejamento do trabalho 

Primeiros socorros 

Sistema de comunicação 

Supervisão 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 6 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação 
Descrição: Operações de transporte aéreo e fluvial. 

Subsistema: Sistemas de transporte 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

12 Queda do helicóptero 

Falha humana 

 

Falha mecânica 

 

Condições climáticas 

adversas 

 

Instabilidade da carga 

 

Baixa qualidade do 

combustível 

Múltiplas 

fatalidades 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

B IV M II T 

Auditorias de segurança em aeronaves 

Biruta 

Briefing de segurança 

Controle de qualidade do combustível 

Inspeção e manutenção prévia 

Planejamento do trabalho 

Plano de voo 

Procedimento de alijamento de carga 

Procedimento de movimentação de carga 

Restrições Operacionais (SOOB) 

Sistema de alijamento de carga 

Sistema de comunicação 

Sistema de monitoramento climático 

Treinamento e competência 

13 
Colisão de 

embarcação 

Falha humana 

 

Falha mecânica 

 

Condições climáticas 

adversas 

Fatalidade 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

B III M III M 

Anel salva vidas 

Auditorias de segurança nas embarcações 

Bote salva vidas 

Certificação da embarcação pelas 

autoridades 

Diretriz para navegar somente durante dia 

Inspeção e manutenção prévia 

Instrumentação de navegação (GPS) 

Plano de Resposta à Emergência 

Práticos 

Restrições Operacionais (SOOB) 

Sistema de comunicação 

SOPEP 

Treinamento e competência 



70 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 7 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação 
Descrição: Operações de manutenção em qualquer equipamento 

da fase inicial que seja energizado (geradores, motores, etc) 
Subsistema: Manutenção de equipamentos energizados 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

14 

Contato com 

superfícies 

energizadas 

Falha humana 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(cabos e superfícies 

isolantes) 

 

Condições inseguras 

Lesões graves B II T NA - 

Análise Preliminar de Riscos (APR) 

Design apropriado de dispositivos 

elétricos 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Inspeção e manutenção prévia 

Permissão de trabalho 

Primeiros socorros 

Sinalização de segurança 

Sistema de aterramento 

Treinamento e competência 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 8 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Exploração da Locação 
Descrição: Riscos inerentes aos agentes perigosos que o 

ambiente pode oferecer, como fauna. 
Subsistema: Agentes do ambiente de trabalho 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

15 
Animais perigosos / 

venenosos 
Invasão de habitat Fatalidade B III M I T 

Briefing de segurança 

Cartilha (mapa) 

Curso de sobrevivência na selva 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

GPS 

Primeiros socorros 

Procedimento para ambientes remotos 

Sistema de comunicação 

Telefones via satélite 

16 Homem perdido 

Falha humana 

 

Falha no equipamento 

(navegação pessoal) 

Fatalidade A III T I T 

Curso de sobrevivência na selva 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Diretriz para não sair da área de trabalho 

GPS 

Política de acompanhamento 

Ponto de encontro 

Sistema de comunicação 

Telefones via satélite 

17 
Doenças transmitidas 

por mosquitos 

Exposição ao mosquito 

 

Área endêmica 

Fatalidade B III M NA - 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

EPI específico (balaclava) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Briefing de segurança 

Curso de sobrevivência na selva 

Repelente 

Acomodações com tela contra mosquitos 

Diretriz para trabalho nas horas de menor 

incidência de mosquitos 

Testes de doenças periódicos 



72 

 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 9 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Operações envolvendo o transporte e manuseio do 

combustível que será utilizado pelos equipamentos / maquinário 

nas operações da etapa de perfuração. Subsistema: Transporte e manuseio de combustível 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

18 Diesel 

Falha mecânica 

(vazamento de 

equipamentos / 

maquinário) 

Impacto ao meio 

ambiente 
C NA - III M 

Bacia de contenção 

Certificação de equipamentos 

Desligamento automático das bombas de 

diesel em casa de incêndio 

Detector de fumaça 

Extintores portáteis 

Inspeção e manutenção prévia 

Kit SOPEP 

Plano de Resposta à Emergência 

Sistema de detecção e combate a incêndio 

Sistema de monitoramento do óleo 

combustível 

19 Diesel sobre pressão 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(corrosão) 

 

Ruptura de linhas de 

pressão  

Lesões graves 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

C II M III M 

Certificação de equipamentos 

Desligamento automático das bombas de 

diesel em casa de incêndio 

Detector de fumaça 

Extintores portáteis 

Inspeção e manutenção prévia 

Monitoramento do sistema de lama 

Plano de Resposta à Emergência 

Restrição de acesso a área 

Sinalização de segurança 

Sistema de detecção e combate a incêndio 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 10 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Operações envolvendo o transporte e manuseio do 

combustível que será utilizado pelos equipamentos / maquinário 

nas operações da etapa de perfuração. Subsistema: Transporte e manuseio de combustível 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

20 
Transferência de 

diesel 

Falha humana (erro na 

operação) 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(linhas de transferência) 

 

Ruptura da linha por 

acidente externo 

Impacto ao meio 

ambiente 

(contaminação de 

água e do solo) 

E NA - II M 

Bacia de contenção 

Delimitação da área para maquinário 

Identificação das linhas de transferência 

Impermeabilização das foças e valas 

Inspeção e manutenção prévia 

Plano de Emergência Individual (PEI) 

Procedimento de transferência de diesel 

Régua de medição de volume 

SOPEP 

Supervisão 

Treinamento e competência 

21 

Acidente fluvial 

(balsas de 

combustível) 

Falha mecânica 

 

Falha humana 

 

Condições climáticas 

adversas 

 

Encalhe 

Fatalidade 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

(vazamento de 

diesel) 

 

Contaminação do 

combustível 

B IV M IV M 

Auditorias de segurança em embarcações 

Balsas com casco duplo 

Botes salva vidas 

Certificação das embarcações 

Checklist de inspeção da balsa 

Inspeção e manutenção prévia 

Plano de Resposta à Emergência 

Práticos 

Restrições Operacionais (SOOB) 

Sistema de comunicação 

SOPEP 

Treinamento e competência 

  



74 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 11 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling 
Descrição: Manuseio de óleo hidráulico que é usado em quase 

todos os equipamentos / maquinário da sonda. 
Subsistema: Manuseio de outros materiais inflamáveis 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

22 Óleo hidráulico 

Falha humana 

 

Falha mecânica 

 

Queda de cargas 

Lesões leves 

(contato com óleo) 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

C I T III M 

Alarmes para caso de vazamento 

Bacia de contenção 

Certificação de equipamentos 

Design eficiente das instalações 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Inspeção e manutenção prévia 

Kit SOPEP 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimentos de vedação (nos sistemas 

hidráulicos) 

Sistema de comunicação 

Testes hidráulicos 

Válvula de isolamento 

  



75 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 12 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling 
Descrição: Preparação do fluido de perfuração antes de iniciar a 

atividade de drilling 
Subsistema: Preparação e manuseio do fluido 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

23 

Químicos (preparação 

do fluido e do 

cimento) 

Falha humana (manuseio 

impróprio) 

 

Má integridade do 

compartimento de 

transporte 

 

Armazenamento 

inadequado 

Lesões moderadas 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

D II M II M 

Treinamento e competência 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Primeiros socorros 

Estação de emergência (chuveiros e lava 

olhos) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Housekeeping da área 

PPRA 

PCMSO 

ASO 

Procedimentos de transporte, manuseio e 

armazenamento de químicos 

FISPQs disponíveis 

24 
Fluido de perfuração 

(circulação) 

Falha humana (falha na 

operação) 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(linhas, conexões e 

válvulas) 

 

Ruptura da linha por 

acidente externo 

Impacto ao meio 

ambiente 

(contaminação de 

água e do solo) 

E NA - II M 

Alarmes em caso de vazamento 

Bacia de contenção 

Certificação de equipamentos 

Dique de contenção 

Identificação das linhas de transferência 

Impermeabilização das foças e valas 

Inspeção e manutenção prévia 

Kit SOPEP 

Plano de Resposta à Emergência 

Supervisão 

Teste de estanqueidade durante aceitação 

da sonda 

Treinamento e competência 

Válvula pop-off 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 13 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Perigos inerentes à pressurização dos sistemas 

envolvidos nas operações de drilling. Linhas, fluidos, vasos, 

tanques, dentre outros. Subsistema: Sistemas pressurizados 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

25 

Ruptura de linha de 

alta pressão (>500 

psi) – linhas de choke 

e kill 

Falha humana 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(linhas, conexões e 

válvulas) 

 

Disfunção do sistema de 

medição de pressão 

(sobrepressão) 

Lesões graves 

(chicoteamento das 

linhas) 

 

Vazamento de água 

B II T - T 

Cabo de segurança 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção prévia 

Primeiros socorros 

Programa de calibração de equipamentos 

Restrição de acesso à área 

Supervisão 

Testes de pressão 

Válvula burst trip 

26 

Óleo sob pressão 

(unidade hidráulica de 

acumuladores) 

Falha mecânica da unidade 

hidráulica 

Lesões graves 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

(vazamento de 

óleo) 

B II T 1 T 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção prévia 

Primeiros socorros 

Programa de calibração de equipamentos 

Restrição de acesso à área 

Supervisão 

Testes de pressão 

27 
Cilindros de gás sob 

pressão 

Falha mecânica (nos 

cilindros de nitrogênio) 
Lesões graves B II T - T 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção prévia 

Primeiros socorros 

Programa de calibração de equipamentos 

Restrição de acesso à área 

Supervisão 

Testes de pressão 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 14 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Perigos inerentes à pressurização dos sistemas 

envolvidos nas operações de drilling. Linhas, fluidos, vasos, 

tanques, dentre outros. Subsistema: Sistemas pressurizados 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

28 Lama sob pressão 

Sobrepressão 

 

Ajuste incorreto do ponto 

de alívio da válvula 

 

Falha humana 

Lesões graves 

 

Impactos ao meio 

ambiente 

(vazamento de 

lama) 

B II T III M 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Inspeção e manutenção prévia 

Kit SOPEP 

Monitoramento do sistema de lama 

Primeiros socorros 

Programa de calibração de equipamentos 

Programa de Resposta à Emergência 

Restrição de acesso à área 

Supervisão 

Testes de pressão 

Válvula burst trip 

  



78 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 15 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling 
Descrição: Movimentações no convés de perfuração da sonda, 

içamento de equipamentos / maquinário. 
Subsistema: Movimentação de carga 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

29 Queda de objetos  

Falha humana (amarração) 

 

Colisão de equipamentos 

 

Ruptura de cabos 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(de içamento) 

 

Solo irregular 

Múltiplas 

fatalidades 
B IV M NA - 

Âncora do cabo 

Auxílio geotécnico (avaliação do solo) 

Checklist pré-içamento 

Crown O’Matic 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Freio do guincho 

Inspeção e manutenção prévia 

Inventário de acessórios 

Permissão de trabalho 

Plano de içamento 

Primeiros socorros 

Procedimento de movimentação de carga 

Procedimento operacional de conexão de 

tubos 

Programa de calibração de equipamentos 

Programa mile-ton 

Restrição de acesso à área 

Restrições Operacionais (SOOB) 

Sinaleiro 

Supervisão 

Teste de segurança no sistema de 

içamento 

Treinamento e competência 

 

 



79 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 16 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Operações que envolvem manuseio de ferramentas 

de pequeno e médio porte no guindaste, como martelos, 

equipamentos de medição, dentre outros. Subsistema: Manuseio de ferramentas 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

30 
Queda de ferramentas 

do guindaste 

Falha humana 

 

Vibração 

 

Operações de jar 

 

Trabalho em altura 

Lesões graves C II M NA - 

Cabo de segurança de ferramentas 

Cinto de utilidades 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Housekeeping da área 

Inspeção após operações de jar 

Primeiros socorros 

Restrição de acesso à área 

Sistema de comunicação 

Supervisão 

Treinamento e competência 

  



80 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 17 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Primeiro contato com o poço, perfilagem para 

obtenção de informações e canhoneio para acesso ao 

reservatório. Subsistema: Perfilagem e canhoneio do poço 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

31 

Transporte e 

manuseio de 

explosivos 

Falha humana (transporte / 

manuseio / armazenamento 

incorreto) 

 

Queda de explosivos 

 

Falha dos explosivos 

 

Fatalidade B IV M IV M 

Acesso restrito à área 

Análise Preliminar de Riscos (APR) 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Notificação prévia (PA) 

Operações Simultâneas (SIMOPS) 

Permissão de trabalho 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimento de canhoneio 

Procedimento de movimentação de cargas 

(explosivos) 

Sistema de comunicação 

Sistema de detecção e combate a incêndio 

Treinamento e competência 

32 Fontes radioativas 

Má integridade do bunker 

 

Alijamento de carga 

radioativa 

Fatalidade 

(contaminação 

radioativa) 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

B III M IV M 

Beacon 

Contratada especializada (para canhoneio) 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Dosímetro 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Gestão de contratadas 

Notificação prévia (PA) 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimento de alijamento de carga 

Procedimento de manuseio de fonte 

radioativa 

Restrição de acesso à área 

Sinalização de segurança 

Sistema de evacuação e abandono 

Treinamento e competência 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 18 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Primeiro contato com o poço, perfilagem para 

obtenção de informações e canhoneio para acesso ao 

reservatório. Subsistema: Perfilagem e canhoneio do poço 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

33 
Canhoneio com uso 

de explosivos 

Falha humana 

 

Falha do explosivo 

Múltiplas 

fatalidades 
B IV M III M 

Análise Preliminar de Riscos (APR) 

Checklist pré-canhoneio 

Diálogo Diário de Segurança (DDS) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Notificação prévia (PA) 

Operações Simultâneas (SIMOPS) 

Permissão de trabalho 

Procedimento de canhoneio 

Restrição de acesso à área 

Sistema de comunicação 

Sistema de detecção e combate a incêndio 

Treinamento e competência 

34 
Escape e ignição de 

hidrogênio 

Falha humana 

 

Falha do equipamento 

Lesões moderadas B II T NA - 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Extintores portáteis 

Sistema de detecção e combate a incêndio 

Treinamento e competência 

  



82 

 

 

HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 19 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Etapa final das operações de drilling, onde se obtém 

acesso aos hidrocarbonetos do reservatório. Após esse estágio é 

dado início a fase de produção do campo. Subsistema: Acesso ao reservatório 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

35 
Hidrocarbonetos sob 

pressão 

Perda de controle do poço 

(kick descontrolado 

originando blowout) 

 

Falha humana 

(identificação do kick) 

 

Falha do sistema de 

controle de poço (válvulas, 

BOP, etc) 

 

Falha de projeto de poço 

 

Falha da integridade do 

poço 

 

Falha no abandono do 

poço 

Múltiplas 

fatalidades 

 

Impacto ao meio 

ambiente 

B IV M IV M 

Análise de risco específica para o poço 

Avaliação da cimentação (CBL) 

BOP – Blowout Preventer 

Correlação de poços 

Detector de gás 

Gestão de mudanças (MOC) 

Inspeção e manutenção prévia 

Manual de engenharia de poço 

Mapa de área classificadas 

Medidor de H2S 

Monitoramento do tanque de manobra 

Monitoramento Mud Logging 

Permissão de trabalho 

Planejamento de poço (DWOP) 

Plano de Emergência Individual (PEI) 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimentos de teste de poço 

Programa de perfuração 

Restrição de acesso à área 

Simulados de controle de poço 

Simulados de kick 

Sistema de comunicação 

Sistema de detecção e combate a incêndio 

Sistema de monitoramento dos 

parâmetros do poço (integridade) 

SOPEP 

Supervisão 

Treinamento e competência 

Válvula pop-off 
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HAZID – Análise Preliminar de Perigos Revisão: X Folha: 20 

Empresa: Hipotética Unidade / Instalação: Plataforma Hipotética 

Sistema / Atividade: Operações de Drilling Descrição: Primeiro contato com o poço, perfilagem para 

obtenção de informações e canhoneio para acesso ao 

reservatório. Subsistema: Perfilagem e conheiro do poço 

Ref. Perigo Causas Consequências Freq. 

Segurança 

Pessoal 

Meio 

Ambiente 
Medidas de controle (C) / 

Recomendações (R) 
S R S R 

36 

Liberação indesejada 

de gás natural para a 

atmosfera 

Desprendimento do poço 

(perda de circulação, 

desbalanceamento de 

pressão) 

 

Corte de lama 

 

Má integridade de 

equipamentos / maquinário 

(corrosão) 

Múltiplas 

fatalidades 

(blowout com 

ignição) 

 

Impacto ao meio 

ambiente (poluição 

da atmosfera) 

B IV M IV M 

BOP – Blowout Preventer 

Correlação de poços 

Desgaseificador a vácuo (poor boy) 

Desgaseificador atmosférico 

Detector de gás 

Evacuação Médica (MEDEVAC) 

Extratores 

Flare 

Inspeção e manutenção prévia 

Manual de engenharia de poço 

Mapa de área classificadas 

Medidor de H2S 

Medidor de queima de gás 

Monitoramento Mud Logging 

Permissão de trabalho 

Plano de Resposta à Emergência 

Procedimentos de teste de poço 

Programa de perfuração 

Restrição de acesso à área 

Simulados de controle de poço 

Sistema de evacuação e abandono 

Supervisão 
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APÊNDICE II – DIAGRAMAS BOWTIE
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Figura 21 - Bowtie 01 - Colisão / queda do helicóptero 
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Figura 22 - Bowtie 02 - Blowout durante as operações de drilling 


