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RESUMO 

 

Apesar do pequeno histórico, o Brasil, cada vez mais, consolida-se como país de 

relevância global para setor de Óleo e Gás. Recentes descobertas no offshore 

brasileiro, principalmente, na camada do pré-sal impulsionam significativamente as 

atividades dessa indústria no país. Adicionalmente, observa-se que elevados 

investimentos são necessários para o desenvolvimento de campos de petróleo neste 

novo ambiente, o qual também possui diversos riscos associados além de exigir 

operações mais complexas. Estudos na literatura versam, em grande parte dos 

casos, sobre aspectos de segurança com foco em investigação e prevenção de 

acidentes. No entanto, a motivação da presente pesquisa surgiu da questão de que 

apesar da importância da implantação de medidas que visam mitigar riscos, alguns 

acidentes são inevitáveis. Deste modo, mesmo as maiores e mais ricas empresas de 

petróleo, ainda que bem preparadas para as circunstâncias mais adversas, estão 

sujeitas a crises que podem afetar profundamente a organização. Ao longo do 

estudo, foram apresentados os conceitos e estratégias que, atualmente, são 

utilizados para se resistir a uma crise, destacando-se a importância de planejar 

estruturas de respostas que funcionem de acordo com as ocorrências previstas e 

mapas de riscos elaborados. Assim, por meio de um estudo de caso foram avaliadas 

as lições aprendidas e, através de uma apreciação crítica do caso, planos de ação 

com propostas de melhoria do desempenho foram elaborados. 
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ABSTRACT 

 

Despite the small historic, Brazil, increasingly establishes itself as a global relevance 

country to the Oil and Gas industry. Recent discoveries in Brazilian offshore in the 

pre-salt layer drive, significantly, the activities of this industry in the country. 

Additionally, it is observed that large investments are needed to develop oil fields in 

this new environment, which also has many risks and require operations that are 

more complex. Studies in the literature, in most cases, deal with safety aspects that 

focus on investigation and prevention of accidents. However, the motivation of this 

study comes from the question that despite the importance of the implementation of 

measures to mitigate risks, some accidents are unavoidable. Therefore, even the 

largest and richest oil companies, however well prepared for the harshest conditions, 

are subject to crises that can affect significantly the organization. Throughout the 

study, the concepts and strategies that currently are used to withstand a crisis were 

presented. Thus, the importance of planning answer structures that work according 

to foreseen events and diagrams of risks. So, through a case study, the lessons 

learned were assessed and, through a critical examination of the case, action plans 

with performance improvement proposals have been prepared. 

 

Keywords: Crisis Management; Accident in the Oil and Gas Industry; Command 

System Incident; Underground Blowout; 
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Capítulo I – Introdução 

 

1.1 Histórico: contexto onde se localiza a motivação para este estudo. 

A história do petróleo no Brasil começa em 1858, quando Marquês de Olinda 

assina o decreto nº 2266. Esta decisão concedia a José Barros Pimentel o direito de 

extrair mineral betuminoso para fabricação de querosene de iluminação, em terrenos 

situados nas margens do Rio Marau, na Província da Bahia. 

Entretanto, somente em 1938, oitenta anos depois, foi iniciada a perfuração 

do poço DNPM-163, em Lobato, o qual se tornara o descobridor de petróleo no 

Brasil. Para tanto foi necessário o auxílio de diversas pesquisas e estudos de 

amostras coletadas nesta região, realizados pelo Engenheiro Agrônomo Manoel 

Inácio Bastos após tomar conhecimento de ocorrência de uma lama oleosa no local, 

mesmo depois de insucesso na perfuração de vários poços em alguns estados 

brasileiros. 

Apesar de considerada antieconômica, esta descoberta foi de importância 

fundamental para o desenvolvimento da atividade petrolífera, sobretudo no Estado 

da Bahia, o que posteriormente, em 1941, resultou na primeira acumulação 

comercial de petróleo do país, o Campo de Candeias. 

Mais um marco na indústria do petróleo brasileira é gerado quando da criação 

da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras – em 1953 por meio da Lei nº 2004. Através 

de um regime de monopólio estatal, a nova empresa tornou-se responsável pela 

pesquisa, exploração, refino, transporte marítimo e sistema de dutos no que diz 

respeito ao petróleo. 

Posteriormente, a Lei do Petróleo (Lei nº 9.478 de 1997) revogou a legislação 

que até então fundamentava a política nacional desta indústria. Esta nova 

determinação além de estabelecer a quebra do monopólio, fixou novas diretrizes de 

regulação do setor e institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) para coordenar as atividades que antes competiam ao 

somente ao Conselho Nacional do Petróleo (CNP), o qual havia sido incorporado ao 

Ministério de Minas e Energia em 1960 pela Lei nº 3.782. 
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No Brasil, a produção de petróleo no ambiente marinho inicia-se em 1968, 

com a descoberta do Campo de Guaricema em Sergipe, onde foi instalada a 

primeira plataforma marítima auto-elevatória (P-1) do território brasileiro. Entretanto, 

a escala da produção nacional tem um significativo aumento somente quando do 

início da explotação das acumulações da Bacia de Campos, tendo como pioneiro o 

Campo de Garoupa em 1976 (PETROBRAS, 2013). Desde então, os campos 

marinhos têm se consolidado, sucessivamente, como principal motor da indústria do 

petróleo no país. 

Haja vista este novo cenário onde vigorava a migração das atividades de E&P 

para o offshore brasileiro, notou-se que para o aproveitamento dos recursos deste 

ambiente, novas exigências tecnológicas precisavam ser atendidas. Estruturas, 

equipamentos e procedimentos cada vez mais complexos passam a ser 

desenvolvidos de forma a viabilizar o investimento em regiões distantes da costa e 

com lâminas d’água (LDA) profundas. 

Esta transição aliada à ocorrência de desastres internacionais como Piper 

Alpha (Reino Unido – 1988), Exxon Valdez (Estados Unidos – 1989) e Deepwater 

Horizon (Estados Unidos – 2010) contribuíram para uma crescente preocupação 

com a segurança nas operações em plataformas de petróleo. A conscientização que 

ocorreu a níveis internacionais, inicialmente em países de maior tradição nesta 

indústria, mobilizou autoridades nacionais responsáveis pela supervisão das 

referidas atividades. 

A curva de aprendizado aliada a esta tendência mundial quanto à 

preocupação com a segurança operacional, com a vida humana e com o meio-

ambiente acarretaram num sucessivo aumento das exigências e detalhamento na 

análise do processo de autorização de projetos offshore pelos órgãos como ANP, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

Marinha do Brasil e Ministério do Trabalho. 

Diante da importância assumida pelo setor de petróleo e gás natural para a 

economia do país, a União tem o dever de garantir que a exploração e explotação 

de petróleo ocorram em consonância com as melhores práticas da indústria 
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internacional, principalmente no que diz respeito à segurança operacional e à 

preservação ambiental. 

1.2 Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo comparar a literatura com a prática 

organizacional, estabelecendo conclusões sobre dificuldades para uso dos modelos 

teóricos e propostas para elaboração e implantação do projeto de gerenciamento 

crises, assim como classificação de prioridades e definição de estrutura de resposta. 

Ademais, o trabalho enseja estudar os pontos críticos na execução de planos 

de emergência e contingência para atividades correlacionadas com exploração e 

explotação de petróleo no ambiente offshore, de forma que seja possível evidenciar 

a importância de promover uma adequação dos procedimentos a cada condição e 

realidade corporativa. Por fim, espera-se pontuar sucessos e insucessos no caso 

estudado através de um mapeamento de práticas adotadas, bem como sugerir 

melhorias através de um plano de ação. 

 

1.3 Relevância do Estudo 

Dado o notório crescimento da produção e, consequentemente, das 

atividades desta indústria, especialmente no ambiente offshore, verifica-se a 

necessidade da melhor avaliação dos riscos e dificuldades associados aos projetos. 

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Operacional das Atividades 

de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, elaborado pela 

Superintendência de Segurança e Meio Ambiente (SSM) da ANP em 2013, foi 

observado um incremento das atividades da indústria offshore de modo que o 

número de horas de trabalho praticamente dobrou entre os anos 2009 e 2011, e, 

conforme observado na Figura 1, o número continua em ascensão no ano de 2012. 
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Figura 1 – Total de horas trabalhadas em unidades offshore 
Fonte: ANP (2013) 

 

Adicionalmente, nota-se que o aumento ocorre principalmente nas atividades 

das sondas, que nos últimos dois anos superam o nível da atividade de produção. 

Contudo, percebe-se que estes resultados decorrem de fatores como maior tempo 

necessário na perfuração de poços mais profundos, principalmente na região do pré-

sal; e atividades relacionadas à manutenção da produção e desenvolvimento dos 

campos já existentes. O aumento do esforço exploratório pode ser visto como 

elemento de menor influência neste crescimento uma vez que o setor brasileiro de 

óleo e gás sofreu um reflexo de quase cinco anos sem rodadas da ANP (2008 a 

2012). 

Em virtude, principalmente, dos novos leilões ocorridos no ano de 2013 

espera-se que as atividades de sonda sejam ainda mais acrescidas com o retorno 

da atividade exploratória a níveis elevados. Deste modo, o presente trabalho possui 

importância tanto para avaliação da melhoria de desempenho nas medidas 

preventivas e corretivas adotadas para a segurança das operações em plataformas, 

bem como para definição de novas práticas a serem implementadas. 
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1.4 Delimitações da pesquisa 

O período de realização da pesquisa de campo foi durante o segundo 

semestre de 2014. No entanto, o evento analisado não ocorreu no mesmo ano em 

que foi elaborado o presente estudo. Assim, tendo em vista que é pretendido tratar o 

caso de forma anônima, não foram fornecidos elementos que possibilitem a sua 

identificação. Porém, uma vez que há intenção de demonstrar a sua relevância na 

atualidade, pontua-se que o incidente ocorreu após o ano 2000. 

A delimitação desta pesquisa é caracterizada pelo estudo de caso de práticas 

organizacionais de uma unidade operacional pertencente a uma empresa de 

atuação internacional. Ressalta-se que a avaliação baseia-se em apenas uma 

empresa do setor e não se pode admitir que as demais empresas adotem 

semelhantes práticas. 

O corrente estudo engloba aspectos relacionados com a gestão da segurança 

em operações offshore e tem como propósito examinar o progresso da 

aplicabilidade das ferramentas de gerenciamento de crises nas atividades 

correlacionadas com a exploração e desenvolvimento de um campo de petróleo.  

Assim, apesar do caráter genérico tanto do gerenciamento de crises quanto 

do Incident Command System (ICS), no escopo desse trabalho não foram avaliados 

incidentes pertinentes a falhas mecânicas ou humanas, ou ainda, relativo aos 

arranjos físicos como maquinário do processamento da produção, estruturas de 

exportação do hidrocarboneto. Esta análise propôs-se a avaliar um evento 

correlacionado, mais especificamente, a recuperação do petróleo em si, não 

abrangendo os demais sistemas. 

No entanto, haja vista a existência de interfaces e consequente 

impossibilidade de completa dissociação entre algumas áreas de abrangência do 

estudo, conceitos e procedimentos mencionados podem extrapolar o horizonte de 

interesse. Ademais, as delimitações apontadas não são aplicáveis durante o 

embasamento teórico das técnicas uma vez que estas definições foram 

desenvolvidas a partir de situações genéricas, cabendo adaptação a cada 

circunstância. 
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Isto posto, o trabalho visa estudar as práticas de gestão da segurança 

operacional no que tange às atividades de engenharia referentes a 

dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas petrolíferas que, conforme o 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA, 1973), enquadram-se na 

competência do exercício profissional de um engenheiro de petróleo. 

 

1.5 Estruturação deste estudo 

No intuito de proporcionar uma melhor compreensão do projeto seguem 

descritos os principais propósitos e conteúdo de cada etapa presente no mesmo. 

Assim é apresentado um panorama prévio de todo o trabalho. 

O Capítulo 1 retrata através de um breve histórico da indústria do petróleo no 

Brasil o contexto da pesquisa. Adicionalmente, são apresentados os objetivos, 

delimitações e relevância do estudo. 

No Capítulo 2, é realizada uma conceituação do tema através de uma revisão 

sobre a literatura existente, no que se refere ao assunto de interesse. Deste modo, 

pretende-se evidenciar a aplicabilidade do ICS no gerenciamento de crises na 

indústria de Óleo e Gás através da explicitação de abordagens assumidas por 

autores referenciados na academia. Ademais, neste capítulo, órgãos brasileiros 

responsáveis pela regulação de atividades correlacionadas com o contexto são 

indicados, uma vez que as exigências destes são responsáveis, majoritariamente, 

pelos avanços nas práticas adotadas. 

A metodologia do estudo e estrutura de disposição dos resultados são 

detalhadas no Capítulo 3. Este apresenta toda a estrutura de pesquisa, sua 

classificação e os métodos adotados. Assim, neste capítulo é apresentada a 

organização do estudo bem como a estratégica de segmentação do mesmo em dois 

principais aspectos, o teórico e prático. Adicionalmente, é apresentada uma 

contextualização quanto à expectativa de práticas a serem identificadas e avaliadas. 

O Capítulo 4 constitui-se por um estudo de caso, no qual houve necessidade 

da aplicação dos métodos elucidados em virtude de um importante incidente na 

indústria do petróleo. Desta maneira, no presente estudo avaliam-se as práticas 
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identificadas e por meio de uma apreciação crítica do caso são elaborados planos 

de ação com propostas de melhoria do desempenho. 

Por fim, no Capítulo 5, são tecidas as considerações finais de forma a 

apresentar as conclusões da pesquisa, contemplando o entendimento adquirido ao 

comparar as situações reais com as recomendações na literatura. Neste sentido, 

uma explanação de como o estudo acrescenta informação ao setor de Óleo e Gás é 

apresentada e, portanto, fornece subsídios para identificação da necessidade de 

revisão das exigências impostas pelas entidades brasileiras reguladores das 

atividades abordadas, trazendo para a realidade local as lições aprendidas por meio 

da análise de eventos passados. Ainda, nesta etapa, são sugeridas futuras 

pesquisas como desdobramento deste trabalho. 



 

Capítulo II – Revisão de Literatura 

2.1 Regulação da Indústria do Petróleo Brasileira 

 O ambiente marinho é responsável pela maior parte da produção do país, 

mais de 90%. As reservas brasileiras mais significativas encontram-se offshore, em 

especial no litoral dos estados da região Sudeste, nas Bacias de Campos e Santos. 

Nestas duas bacias, os campos de petróleo localizam-se a centenas de quilômetros 

de distância da costa dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo; e, 

portanto, necessitam de elevados investimentos para sua explotação. 

 Para o desenvolvimento deste ambiente faz-se necessário o estabelecimento 

de práticas que promovam segurança à vida humana e ao meio-ambiente, além de 

garantir eficiente obtenção dos recursos energéticos dispostos nesta região. O 

governo brasileiro, visto que possui tais assuntos sob sua responsabilidade, institui 

órgãos e lhes delega a competência de supervisionar as atividades nestes locais 

com mecanismos próprios de regulação que visam assegurar o uso racional dos 

recursos naturais e adoção das melhores práticas da indústria de forma a minimizar 

os riscos envolvidos. 

Neste cenário, onde os projetos tornam-se cada vez mais complexos, aliado a 

uma ascendente curva de aprendizado com eventos passados, os órgãos 

regulamentadores brasileiros, inspirados e impulsionados pelo progresso 

internacional de práticas que apresentam uma crescente preocupação com saúde, 

meio-ambiente e segurança, passam então a intervir mais nos projetos. As 

exigências atingem níveis de detalhes não vivenciados anteriormente e, por vezes, 

estabelecem requisitos não somente nas especificações técnicas, mas também para 

as práticas de gestão das operações. 

 Neste contexto offshore, quatro principais diferentes entidades 

governamentais responsáveis por garantir a segurança operacional, ocupacional e 

ambiental nas instalações offshore são identificadas no Brasil: ANP; Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Marinha 

do Brasil (MB) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 Deste modo, ao observar a existência de mais de um órgão responsável por 

garantir objetivos e atuações semelhantes, verifica-se a necessidade da definição de 
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atuação de cada um. As principais atividades desempenhadas por estes agentes 

reguladores podem ser delineadas de forma geral conforme esquema da Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Estrutura de fiscalização offshore 
Fonte: ORNELAS (2014) 

 

De forma simplificada pode-se dizer que a ANP trata preferencialmente da 

segurança de processo, a MB da segurança da embarcação e de navegação, o MTE 

da segurança e saúde no trabalho e o IBAMA do licenciamento e proteção ambiental 

(ORNELLAS, 2014). 

 Como ressalta ORNELLAS (2014), até 2007 a ANP não possuía regulações 

que estipulassem as exigências de segurança operacional para as atividades 

offshore, como perfuração de poços ou produção. Deste modo, era proposto que as 

empresas utilizassem as melhores práticas da indústria no que diz respeito tanto a 

conservação e uso dos hidrocarbonetos quanto na garantia da preservação do meio 

ambiente e segurança das pessoas. Cabe destacar, que é entendido por melhores 

práticas, aquelas que têm sido adotadas em lugares de referência ao redor do 

mundo por prudentes e experientes operadores sob circunstâncias e condições 

similares de forma a assegurar a confiabilidade das operações, contribuição para 

prevenção de incidentes, proteção ao meio ambiente e respeito a vida humana. 

O regime regulatório brasileiro de segurança operacional foi construído com 

base em estudo sobre as normas adotadas em países como Estados Unidos, 
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Canadá, Noruega, Reino Unido e Austrália. Também se baseou na experiência 

adquirida com a prática de fiscalização e, em especial, a partir da análise de dois 

acidentes significativos que ocorreram na Bacia de Campos, o afundamento da P-

36, em 2001, e a perda de estabilidade da P-34, em 2002. 

De modo geral, os objetivos dos diferentes tipos de regulamentações no 

mundo é preservar a segurança pessoal e do meio ambiente, durante todo o 

processo a ser realizado. As exigências são diversas e há regiões do mundo onde 

os órgãos reguladores estabelecem que as operadoras de petróleo devem fornecer 

evidências de procedimentos e práticas de gerenciamento dos riscos, ou que 

obedeçam a requisitos específicos. 

 

2.2 Conceito de Cultura da Segurança 

Na produção de petróleo offshore além das diversas exigências contratuais, 

ocorre o estabelecimento, por parte dos investidores de curtos prazos para início da 

produção numa vazão máxima possível uma vez que grande volume de capital é 

investido para realizar tal empreendimento e que espera-se o retorno das despesas 

o mais rápido possível acompanhado do lucro. 

Sabe-se, ainda, que os riscos inerentes a tais atividades são bastante 

elevados e que podem facilmente resultar em eventos catastróficos. Percebe-se, 

então, ser praticamente uma exigência o uso de ferramentas para identificar riscos, 

no intuito de minimizar seus impactos. Contudo, o risco sempre existe e situações de 

crise podem surgir mesmo nos cenários de maior estabilidade. Adicionalmente, 

ainda que a existência desse grande obstáculo não impeça a continuidade das 

atividades offshore, não é recomendável negligenciá-los. 

O desconhecimento dos riscos envolvidos ou não conscientização da força de 

trabalho resultam em perigos mais iminentes e maiores índices de incidentes uma 

vez que devidas precauções e providências são negligenciadas. O aumento da 

complexidade das operações e o aumento dos desafios a serem enfrentados 

evidenciam que o cenário requer constantes e rápidas mudanças no que diz respeito 

ao aumento da segurança nas operações. 
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PONTE (2012) define a cultura da segurança como “a combinação de 

compromissos e atitudes, nas organizações e indivíduos, que estabelecem como 

prioridade absoluta que os assuntos relacionados com a segurança recebam 

atenção certa no tempo certo.” Esta definição acrescenta, principalmente, o fator 

tempo certo ao conceito original da International Atomic Energy Agency (IAEA) 

Safety Series No 75-INSAG-4, que enunciou a cultura de segurança como: 

O conjunto de características e atitudes das organizações e indivíduos, as 

quais estabelecem que, uma prioridade absoluta seja dada a segurança. 

(IAEA Safety Standards, 1991) 

Esta contribuição destaca a importância da identificação de prioridades, 

elucidando a necessidade da dispensação de atenção certa no tempo certo. Institui-

se, assim, o que pode ser reconhecido como tecnologia de segurança e deste modo, 

evita-se um esforço redobrado o tempo todo, e cuidado constante. 

PONTE (2012) discorre, deste modo, sobre a importância não só do 

cumprimento das normas, mas também do estabelecimento de controles, realização 

de inspeções, treinamentos e utilização dos melhores recursos disponíveis de 

segurança mas também da atitude na medida e momento certos e, assim, resume 

que “é preciso saber exatamente que ação deve ser adotada, e a hora boa de ser 

adotada é a que consegue evitar o acidente” (PONTE, 2012). 

A relação de providências e tempo programado para cada prática é o que os 

planos de emergência e treinamentos se propõem. Porém é necessário pensar 

também nas ações e prioridades para o caso depois de o acidente já ocorrido, posto 

que nem todos os infortúnios são possíveis de serem evitados. 

 
2.3 Segurança na exploração e produção de petróleo 

 Eventos Críticos e Barreiras de Proteção 2.3.1

Nesta seção, intenciona-se apresentar os possíveis infortúnios que podem 

ocorrer na viabilização da extração de hidrocarbonetos dos reservatórios, suas 

principais causas e indispensáveis barreiras de proteção. Deste modo, apresenta-se 

a conceituação necessária para embasamento técnico do incidente a ser relatado no 

estudo de caso. Reitera-se que este trabalho, propõe-se a estudar as questões 
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referentes ao reservatório e ao poço, sem incluir o processamento primário do 

petróleo. Assim, esse tipo de processamento, ainda que ocorra na unidade 

estacionário de produção ou até mesmo no leito submarino por meio de 

equipamentos de separação subsea, não se enquadra no escopo do presente 

estudo. 

Um primeiro conceito que é necessário esclarecimento é o de reservatório, 

que consiste basicamente em acumulações onde estão inicialmente dispostos o 

petróleo e gás natural. Para maior explicação, pode-se recorrer ao FERNÁNDEZ et 

al. (2009), definição a qual segue transcrita. 

[Reservatório:] 1. Configuração geológica dotada de propriedades 

específicas, armazenadora de petróleo ou gás em subsuperfície. 2. Rocha 

porosa e permeável, portadoras de hidrocarboneto. 

 O reservatório é sempre confinado (selado), de modo a permitir o 

armazenamento do petróleo. [...] Um reservatório é composto por uma 

rocha porosa saturada com hidrocarbonetos, por uma rocha sobrejacente 

impermeável denominada rocha selante e por um sistema de 

aprisionamento denominado trapa; possui um único sistema de pressão e 

não está interligado a outro reservatório. (FERNÁNDEZ et al., 2009) 

 

Ressalta-se ainda que os reservatórios são acumulações naturais, e 

encontram-se a profundidas diversas. De acordo com configuração mencionada, os 

hidrocarbonetos encontram-se confinados, permitindo assim que a sobrecarga 

aplicada pelas rochas dispostas superiormente provoque condições de elevada 

pressão nessas acumulações. Contudo, há situações em que o petróleo consegue 

migrar por falhas presentes nas formações e atingir a superfície sem intervenção 

humana, esse fenômeno é conhecido como exsudação, no entanto não ocorrem em 

grandes volumes. 

Portanto, para viabilizar a extração deste recurso fóssil é necessária a 

perfuração de poços, os quais atravessam diferentes camadas estratigráficas de 

rochas até atingir as acumulações de interesse. As intervenções humanas através 

dessas perfurações são elementos introduzidos que comprometem a estabilidade do 

meio. Deste modo, é necessário recorrer a métodos que propiciam novas 

configurações de equilíbrio. 
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Não obstante as melhores práticas de engenharia empregadas, nem todas 

adversidades podem ser impedidas e, por isso, são desenvolvidas diversas barreiras 

de proteção de modo a minimizar vulnerabilidade aos danos advindos de uma 

possível instabilidade. Adicionalmente, ressalta-se que é possível perceber a 

criticidade de atividades de perfuração, completação ou intervenções como 

estimulação de poços quando costumam ser suscetíveis a contratempos e 

acidentes, uma vez que são impostas mudanças bem agressivas às formações. 

Entretanto, apesar de menos comum, eventualidades durante a produção ocorrem 

quando do mau gerenciamento do reservatório. 

Uma vez que a ligação entre o reservatório e a superfície ocorre por meio de 

poços, os mecanismos de segurança são previstos para essas estruturas de modo a 

evitar o influxo indesejado e excessivo dos fluidos da formação para o poço, quando 

ocorre antes do poço estar devidamente equipado para sua produção, e 

consequente há um descontrole do fluxo na superfície. Dessa forma, o controle de 

poços ocorre em três diferentes níveis, dentre os quais se atribui grande importância 

ao primeiro nível, posto que seu adequado manuseio é a melhor garantia de 

operações seguras. 

 

 Controle de Poços 2.3.2
 

Um esquemático com alguns dos meios de cada nível de controle de poços 

pode ser observado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Delimitação de etapas de controle do poço 

Fonte: Elaboração própria 
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O controle primário dá-se pelo amortecimento do poço que corresponde, 

basicamente, a condicionar, através das especificações do fluido de perfuração, 

pressão hidrostática suficiente, às diferentes seções estratigráficas, de forma que 

impeça a migração de fluidos da formação para o poço ao passo que garante que a 

pressão não seja superior àquela suportada pela rocha sem que haja sua fratura. 

O controle secundário abrange o conjunto de equipamentos de segurança 

utilizados quando ocorre falha no controle primário. Neste segundo nível já foi 

percebida irregularidade na operação, o primeiro evento indesejado, o kick1, já 

ocorreu. Contudo, esses equipamentos atuam no sentido de impedir que o evento 

tome proporções maiores e evolua para um blowout2, quando grandes volumes de 

óleo chegam descontroladamente à superfície. 

O controle terciário de segurança é acionado quando o segundo nível não é 

capaz de conter de forma eficiente o incidente, devido às condições do poço ou por 

defeito do equipamento. Então, alguns procedimentos como abandono parcial ou 

total do poço são implementados de modo a evitar a total perda de controle. 

A julgar pelo exposto na delimitação dos níveis de segurança, verifica-se que 

a demora em atuar corretivamente na anomalia aumenta a gravidade da situação. 

Portanto, o ideal é a rápida identificação de que a primeira barreira foi comprometida 

por um kick o qual apresenta evidências de sua ocorrência em alguns sistemas que 

necessitam de constante monitoramento para promover a sua detecção, 

principalmente nos tanques de lama de perfuração. 

Esses influxos são ocasionados por pressão insuficiente para evitar que o 

fluido deixe a formação e misture-se a lama de perfuração. Embora existam diversas 

situações que permitam tal ocorrência, SANTOS (2013) afirma que geralmente estão 

relacionadas com a redução do nível de fluido no interior do poço e/ou com a 

redução de massa específica do fluido de perfuração. 

SANTOS (2013) pontua ainda que existem, entretanto, situações em que os 

fluidos da formação são produzidos de modo intencional, não se caracterizando por 

                                                           
1
 Kick: Fluxo indesejado de fluido da formação para o interior do poço. Referencia-se, também, ao fluido 

invasor como kick. 
2
 Blowout: “Fluxo descontrolado do reservatório para o poço e deste para atmosfera, fundo do mar ou para 

outra formação exposta no poço.” (SANTOS, 2013) 
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falha na segurança. A produção e os testes de formação correspondem às principais 

operações nas quais é esperado que o óleo migre para o interior da coluna, apesar 

de ainda haver situações como perfuração sub-balanceada de uma determinada 

fase do poço e durante algumas etapas/etapas finais da completação. 

Conforme pontuado existem diversas causas para a ocorrência de um kick, a 

Figura 4 apresenta algumas delas. 

 

Figura 4 – Principais causas de kick 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de SANTOS (2013) 

  

 Blowouts 2.3.3

 

O blowout corresponde a um fluxo descontrolado de fluido da formação para 

poço sem que permaneça nele. Portanto, sua disposição final pode ser em contato 

com a atmosfera na superfície, no oceano ao atingir o leito marinho ou outra 

formação atravessada pelo poço. 

A situação de blowout pode ocorrer basicamente de duas formas, diretamente 

na superfície ou extravasamento do poço para o subsolo, com posterior alcance da 

superfície. O primeiro é o mais habitual e se dá em função do desbalanceamento 

entre as pressões do poço e reservatório. O outro é definido como underground 

blowout e tem como principal causa a ultrapassagem do limite de tolerância ao kick, 

ou seja, ocorre fratura de alguma formação mais fraca em sub-superfície e 

consequente escoamento do fluido do interior da coluna para a formação fraturada 
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que percola por diferentes camadas estratigráficas e atingi a superfície numa região 

diferente da cabeça do poço. 

Além da identificação de horizonte de ocorrência do blowout, o mesmo pode 

receber diferentes denominações, conforme classificação detalhada Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Classificação de blowouts 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SANTOS (2013) 

Uma última categorização que vale ser apontada é a divisão em classes de 

blowouts conforme sua severidade, descrita por GRACE (vide Tabela 1).  

Tabela 1 – Classificação de blowouts 

Classe 
Presença de 

Fogo 
Acesso à 

cabeça do poço 
Vazamento Poluição 

I Não Fácil Pequeno Não 

II Não Fácil 
Gás: 5 a 20MMft³/d 

Óleo: 100 a 5.000bbl/d 
Pouca 

III Sim ou Não Possível 
Gás: 20 a 50MMft³/d 
Óleo: 5 a 20Mbbl/d 

Tóxica 

IV Sim ou Não Difícil 
Gás: 50 a 100MMft³/d 
Óleo: 20 a 50Mbbl/d 

Tóxica 

V Sim ou Não Impossível 
Gás: mais de 100MMft³/d 
Óleo: mais de 50Mbbl/d 

Tóxica 

Fonte: COSTA et al. (2011) 
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A principal importância deste parâmetro é o auxílio na decisão da operação 

apropriada para o eficiente controle do acidente. Entretanto, para a definição do 

método de controle de blowout a ser utilizado é necessária a identificação de 

características como: 

 Ambiente de localização do poço (terrestre ou marítimo); 

 Lâmina d’água (em caso de poço marítimo); 

 Tipo de plataforma; 

 Causa e tipo de blowout; 

 Características do poço. 

 

 Métodos de controle 2.3.4

Haja vista o potencial de danos nos âmbitos social, ambiental e financeiro, é 

imprescindível que as unidades operacionais da área apresentem planos de 

contingência que delimitem as primeiras ações a serem observadas logo após o 

incidente, assim como definição dos procedimentos para limitação de sua dimensão 

e, por fim, combate e controle do blowout. 

Quando há uma gestão ineficiente, esse tipo de acidente pode gerar efeitos 

catastróficos juntamente com perdas de vidas humanas, de equipamentos e de 

reservas petrolíferas, além do comprometimento da imagem da empresa e grande 

poluição ao meio ambiente. A julgar por tais prejuízos recomenda-se que a 

concentração dos esforços seja, principalmente, no empenho para implantação de 

medidas preventivas que incluem treinamento de controle de poços, manutenção e 

realização de testes nos equipamentos do sistema, atendimento às normas e 

procedimentos do processo, implementação da análise de risco e da gestão de 

mudanças (SANTOS, 2013). Contudo, não se pode descartar a importância da 

existência das medidas corretivas, as quais devem constar nos planos de 

emergências, e devem ser previamente difundidas entre todos os membros da 

equipe, visto que durante uma situação crítica não haverá tempo hábil para se tomar 

conhecimento das atitudes e responsabilidades de cada indivíduo. 
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a) Capping 

O método atua diretamente no combate ao blowout nas situações em que a 

cabeça do poço é acessível, além disso, só é possível sua aplicação quando o 

vazamento é moderado, ou seja, classes I, II, III. 

A técnica que também é conhecida por capeamento utiliza um equipamento, 

que apesar de constantes mudanças nas configurações, é composto por uma ou 

mais válvulas cegas na parte superior e fluxo reverso com linhas desviadas. O 

arranjo inferior da ferramenta varia conforme o projeto do poço a ser capeado. 

Quando da instalação do instrumento e após a conexão das linhas de 

circulação, a válvula cega é fechada e o fluido é direcionado para tanques 

específicos. Após isso, são aplicadas técnicas para o amortecimento do poço, como 

bullheading3. 

 
b) Poços de Alívio 

Nessa alternativa um poço direcional é perfurado de modo que seu objetivo 

final intercepte o poço em descontrole e, então, são injetados fluidos no intuito de 

amortecê-lo. Cabe ressalta que essa técnica pode ser empregada em qualquer 

classe de blowout, entretanto tal perfuração envolve elevados custos, 

principalmente, pela necessidade de alocação da sonda e caracteriza-se com mais 

demorada, o que faz dela uma opção de último caso.  

 

2.4 Gestão de Crises e Continuidade de Negócios 

Apesar do recente enfoque de estudos nas estratégias de gestão de 

empresas, a administração destas corporações fez-se necessária a partir do seu 

surgimento no período medieval, ainda que em forma rudimentar. Desde sua origem, 

organizações atravessam crises que cada vez mais afetam consideravelmente suas 

atividades. 

                                                           
3
 Bullheading: “Bombeamento de fluido pesado de perfuração pela linha de ataque (kill line) para o anular do 

poço em operações de controle de kick. Em alguns casos força-se o fluido causador do kick a retornar à 
formação de onde veio. Um dos riscos de operação de bullheading é o de não se saber onde o fluido vai 
penetrar. Se somente o revestimento de superfície estiver instalado, o fluido pode penetrar pela formação 
próxima da sapata.” FERNÁNDEZ et. al. (2009) 
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Uma situação, um evento ou uma sucessão de eventos podem ser 

considerados como uma crise quando há algum tipo de transição ou risco de efeito 

qualquer que cause um aumento da vulnerabilidade em algum ser, organismo ou 

estrutura. Esse termo tem sido amplamente utilizado no ambiente corporativo para 

tratar das mais adversas situações que podem afetar a estabilidade de uma 

empresa. No intuito de promover um melhor entendimento sobre esse conceito e 

observar a amplitude de sua aplicação, definições de autores de diversas áreas 

podem ser mencionadas. THOMAS (1951), por exemplo, descreve a crise como: 

[...] uma ameaça, um desafio, uma tensão sobre a intenção, uma chamada 

para nova ação. No entanto, ela não precisa ser sempre aguda ou extrema. É 

claro que uma crise pode ser tão grave que mate ou destrua o organismo ou 

grupo, podendo resultar em falha ou deterioração. Mas crise não é para ser 

considerado como habitualmente violenta. É simplesmente uma perturbação 

do hábito e pode não ser mais do que um incidente, um estímulo, uma 

sugestão. (THOMAS, 1951) 

Na abordagem mencionada, a crise é referenciada como um transtorno no 

estado estacionário e, desta forma, entende-se que a crise tem seu início quando do 

surgimento de obstáculos que tendem a impedir a continuidade dos objetivos, e 

esses são intransponíveis através da utilização de métodos tradicionais. 

Na perspectiva do autor está evidente que a crise é uma situação que foge ao 

comum, uma perturbação inserida no sistema. Entretanto, nestes conceitos é pouco 

perceptível o impacto de caráter destrutivo desse evento nas empresas dos mais 

diversos setores. Portanto, neste contexto, admite-se que a crise é sempre causada 

por uma ocorrência indesejada que se não for tratada adequadamente e no tempo 

oportuno, pode se transformar num desastre ou catástrofe e ARGENTI (2006) 

destaca isso em sua definição que segue transcrita. 

Uma crise é uma catástrofe séria que pode ocorrer naturalmente ou como 

resultado de erro humano, intervenção ou até mesmo intenção criminosa. 

Pode incluir devastação tangível, como a destruição de vidas ou ativos, ou 

devastação intangível, como a perda da credibilidade da organização ou 

outros danos de reputação. Estes últimos resultados podem ser 

consequência da resposta da gerência à devastação tangível ou resultados 

de erro humano. (ARGENTI, 2006) 
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Uma vez que as crises não são simples problemas ou conflitos que ocorrem 

diariamente dentro de uma companhia, percebe-se a importância do planejamento 

das ações a serem tomadas diante de tais situações. Atualmente, a rapidez do envio 

e recebimento de informações, bem como aumento do rigor das políticas públicas 

agravam o cenário a ser enfrentado pelas corporações visto que é gerada uma 

iminente ameaça a imagem organizacional e aos negócios, acompanhada de uma 

consequente e significativa perda financeira. 

Contudo, conforme pontuado por SILVEIRA (2010) anteriormente a 

deflagração da crise, comumente identifica-se o incidente causador de instabilidade 

que necessita de adequada avaliação. Portanto, uma rápida e adequada atuação 

sobre o incidente permite a interrupção do processo de aumento das proporções 

alcançadas a fim de evitar uma crise e seus consequentes danos. Para isso é 

necessária uma atenção extraordinária sobre a etapa inicial. 

Na literatura é possível identificar, ainda, a existência de diversas 

terminologias na abordagem das estratégias organizacionais para lidar com uma 

crise. Na maioria das vezes os termos “gerenciamento de crises” ou “continuidade 

de negócios” aparecem separadamente ou alternadamente no intuito de denominar 

o conjunto que compreende planejamento de ações nos processos correlacionados 

à prevenção, mitigação ou resposta às situações que possam afetar de modo ameno 

ou significativo uma empresa e que, por vezes, pode provocar seu colapso. 

ALMEIDA (2008) comenta além do Business Continuity Institute (BCI – 

Instituto de Continuidade de Negócios) do Reino Unido, organizações internacionais 

como Disaster Recovery Institute International (DRII – Instituto Internacional de 

Recuperação de Desastres); ASIS International e a Association Contingency 

Planners (ACP – Associação de Planejadores de Contingência), usam os termos 

Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) ou Planejamento de Continuidade de 

Negócios para as diversas funções e processos que confrontam uma crise. Essas 

entidades são internacionalmente reconhecidas no que diz respeito à gestão de 

crises, e seus padrões são amplamente empregados. 

Para um melhor entendimento sobre o conceito de GCN é recomendável 

recorrer aos conceitos adotados por tais institutos renomados. A título de exemplo, o 
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BCI e o DRII, assim também como a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), valem-se da definição proposta pela ISO 22301:2012, a qual atesta: 

A Gestão de Continuidade de Negócios é definida como um processo de 

gestão holístico que identifica potenciais impactos que ameaçam a 

organização e provê uma estrutura para a construção da resiliência e efetiva 

resposta que preserva o interesse de seus principais parceiros, reputação, 

marca e atividades de criação de valor. (ISO 22301, 2012) 

Outra organização que vale ser mencionada é o Bank for International 

Settlements (BIS – Banco de Compensações Internacionais), a qual apesar de 

disponibilizar uma outra conceituação sobre o tema, assemelha-se bastante àquela 

anteriormente apontada. Por oportuno segue sua descrição. 

Uma abordagem que engloba todo o negócio e inclui políticas, padrões e 

procedimentos para garantir que operações específicas podem ser mantidas 

ou recuperadas em tempo oportuno após um evento de interrupção. Seu 

propósito é minimizar as consequências operacionais, financeiras, legais, 

reputacionais, entre outros materiais que podem emergir de uma 

descontinuidade dos negócios. (BIS, 2006) 

Por outro lado, especialistas como MITROFF & PEARSON (1992) apontam 

que durante a gestão de uma crise a estrutura e condições adotadas devem 

englobar tanto as medidas para resposta ao incidente quanto para a proteção 

estratégica do negócio e sua indispensável recuperação. Portanto, a continuidade do 

negócio é parte integrante do processo estratégico que ao complementar a gestão 

de crises tende a garantir a integridade e desenvolvimento sustentável da 

organização. 

Apesar da utilização separada dos dois termos mencionados, observa-se na 

definição de SMITH (2012) uma relação de interdependência entre os mesmos. 

Gestão de Crises e Gestão da Continuidade de Negócios não são vistas 

como mutuamente restritivas, embora possam ser realizadas 

isoladamente, dependendo do tipo de evento. É totalmente reconhecido 

que ambas fazem parte de um processo contínuo de negócios e, 

frequentemente, uma não é encontrada sem a outra. (SMITH, 2012) 

Portanto, Gestão de Crises e Continuidade de Negócios (BCCM – Business 

Crisis and Continuity Management) é o termo criado no intuito de abordar de modo 
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mais amplo o processo estratégico organizacional que lida com tais eventos e que é 

definido por SHAW & HARRALD (2004) como: 

Práticas de gestão de negócios que proporcionam o foco e orientação 

para a decisão e ação necessárias para que um negócio previna-se, 

prepare-se, responda a, retome, refaça-se e transforme-se diante de um 

evento ou crise disruptiva, de uma maneira consistente com seus objetivos 

estratégicos.  (SHAW & HARRALD, 2004) 

A partir de tal definição, identifica-se que a BCCM é responsável tanto por 

esquematizar as estratégias a serem adotadas, quanto pelo gerenciamento da 

implementação de tais ações. Assim percebe-se a necessidade de uma estruturação 

de respostas com as devidas delegações de responsáveis por cada tipo de ação. 

Ademais, a adoção de medidas de BCCM deve ser de interesse não só de 

cada empresa, mas também de todos os seus stakeholders4. Uma vez que as 

empresas assumem compromissos dos mais diversos, desde a entrega de produtos 

ou serviços até o cumprimento de requisitos legais do território onde se localiza, 

incluindo-se na maioria das vezes, ainda, a continuidade de programas de 

responsabilidade moral e social, como destacado pela DRII. Entretanto, para o 

cumprimento de tais obrigações, primeiramente, faz-se necessário que a empresa 

tenha condições de continuar seu negócio. 

  

 Requisitos de planejamento do BCCM 2.4.1

 

O planejamento para situações de crise consiste, basicamente, na previsão 

de situações possíveis de se acometerem sobre a empresa, ao passo que são 

também definidas as medidas a serem tomadas quando da ocorrência de uma 

emergência. No entanto, como ressalta SILVEIRA (2010), identifica-se a grande 

importância de essas medidas serem compatíveis com a cultura e filosofia 

organizacional, uma vez que a adoção de procedimentos fora desse padrão dificulta 

a garantia da aplicação das ações planejadas bem como permite propensão à 

execução inadequada das mesmas. 

                                                           
4
 Stakeholders: Qualquer pessoa ou grupo que influencie nas ações, gestão e resultados de uma empresa. 

Podem ser considerados elementos essenciais para o planejamento estratégicos, uma vez que estes são partes 
interessadas no empreendimento e negócios da organização. Alguns exemplos de stakeholders são: os 
funcionários, clientes, governos, empresas concorrentes, etc. 
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Todavia, cabe ressaltar que há questões dentro da cultura organizacional que 

são indispensáveis. Independentemente de quão custosa, demorada e trabalhosa 

for a gestão da mudança, deve ser promovida a conscientização quanto à filosofia 

da sustentabilidade, a qual é grande aliada à proteção ao patrimônio da empresa 

tanto tangível como, principalmente, intangível. Para isso, faz-se necessária a 

implantação de treinamentos tanto de conscientização quanto da gerência de crises. 

No planejamento é importante que se verifique o maior número possível de 

casualidades e medidas a serem tomadas em cada uma delas, além da seleção dos 

responsáveis pela execução das mesmas. Não obstante, KUNSCH (2006) defende 

que não há regras que garantam o sucesso em crises, visto que cada uma possui 

características singulares. Assim, o autor afirma que “o que existe são referências 

básicas a serem seguidas para evitar ou minimizar os efeitos percebidos”. 

 

 Implantação de Ferramenta de BCCM 2.4.2
 

O planejamento dos procedimentos a serem seguidos durante uma crise 

surgiu, de acordo com ROSA (2001), dos iniciais planos de contingência cujo 

objetivo inicial era prever as ações logísticas necessárias durante uma calamidade. 

Posteriormente, foi percebida uma preocupação que as empresas passaram a ter 

com a opinião pública, e surgiram também manuais de resposta aos 

questionamentos da sociedade. 

A partir de então, houve uma evolução de desses planos para o que hoje se 

consolida como Plano de Continuidade de Negócios (PCN), o qual é mais 

abrangente em sua essência, e envolve todos os setores da empresa. Apesar da 

existência de outras terminologias como plano de administração de crises, plano de 

emergência, plano de gerenciamento de crises, PCN é o mais difundido no atual 

âmbito empresarial. 

Um PCN é, portanto, o instrumento de proteção à companhia que 

compreende funções e pessoas envolvidas. ALMEIDA (2008) enuncia que o PCN “é 

um guia de ação, por escrito, que estabelece políticas e estratégias para manter ou 

reiniciar um negócio no caso de uma emergência ou situação crítica”. De modo 

similar, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ANBT) refere-se a PCN como: 
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“Procedimentos documentados que orientam as organizações a 

responder, recuperar, retomar e restaurar a um nível pré-definido de 

operação após a interrupção. Normalmente isto abrange recursos, 

serviços e atividades necessárias para assegurar a continuidade de 

funções críticas de negócios.” (ISO 22301, 2012) 

Deste modo, é possível perceber que o PCN fornece uma estruturação para 

as ações que devem ser tomadas durante e posteriormente a uma situação de crise. 

Entretanto, cabe ressaltar que não há prescrições ou regulamentos previamente 

elaborados e aplicáveis a realidade de qualquer tipo empreendimento ou que 

garantam o êxito na administração de conflitos. Portanto, cada organização deve 

idealizar, preparar e implementar o próprio sistema de gestão de modo a observar 

os pontos críticos intrínsecos a cada negócio e que necessitem de maior atenção. 

Contudo, ainda assim, não é possível assegurar a inerrância do método adotado ou 

sua perfeita eficiência, sendo recomendável a utilização de mecanismos de melhora 

contínua tal qual o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), como sugerido pela norma da 

ABNT, NBR 22301. 

O ciclo PDCA possui ampla aplicação por definir uma sistemática designada a 

prática de gestão de atividades genéricas. BEZERRA et al. (2006) elucida que este 

recurso de gestão tem por objetivo “orientar a preparação e execução de atividades 

planejadas, visando à melhoria contínua do processo e dessa forma, é uma das 

ferramentas mais utilizadas nos processos de qualidade”. SLACK et al. (2009), por 

sua vez, define o ciclo como método de solução de problemas que analisa causas e 

propõe medidas corretivas que pode ser representado por um processo sem fim que 

possui natureza cíclica e repetitiva. 

O modelo constitui-se por quatro etapas que são repetidas sequencialmente. 

Na primeira que consiste em estabelecer objetivos e metas, juntamente com os 

mecanismos para alcance dos mesmos, ocorre o planejamento do PCN em si. Na 

etapa posterior são implementadas as ações planejadas. Apesar de, por vezes, esse 

segundo momento já corresponder à crise, o ideal é promover simulados de situação 

de emergência. Em seguida avalia-se o desempenho do procedimento adotado, com 

verificação de possíveis falhas no planejamento ou na execução das ações. Por fim, 

atua-se no processo com intenção de corrigir possíveis ineficiências no desempenho 

e promover um incremento uma curva de aprendizado. 
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Deste modo, ao fim de cada ciclo espera-se que o planejamento seja 

aperfeiçoado e melhor adequado à realidade. Apesar da aparente simplicidade do 

método, HOSKEN (2005) ressalta que cada etapa é composta por uma série de 

atividades que devem ser realizadas. 

O planejamento apropriado, juntamente com esforço de melhoria contínua, 

traz benefícios para a organização, principalmente, por direcionar as providências de 

modo a evitar improvisação quando de uma emergência. Permite, ainda, promover a 

decisão por opções eficientes e com menores custos. Além disso, promove o 

direcionamento de toda a equipe para trabalhar diligentemente sobre o evento de 

forma coordenada, onde cada um sabe o seu papel e importância do seu empenho. 

Adicionalmente, o PCN também pode ser responsável pela contensão de 

prejuízos que muitas vezes não podem ser cobertos por seguros como a 

desvalorização da marca. Dado os inúmeros benefícios entende-se com 

indispensável a introdução do mesmo nas organizações não necessitando de 

justificativas adicionais. Desta forma, SILVEIRA (2010) disserta: 

“A viabilização e o investimento em pessoal e esforços para compor um 

planejamento de crise justifica-se quando se calculam as perdas que a falta 

dele pode causar a organização.” (SILVEIRA, 2010) 

 

2.5 Incident Command System (ICS) 

 Surgimento do ICS 2.5.1

Catástrofes naturais, ou não, sempre sobrevieram às mais diversas regiões 

da face terrestre, e são raras as situações em que não se tenham vítimas. De certa 

forma, calamidades são inevitáveis, apesar de ser possível, na maioria dos casos, 

mitigar os riscos inerentes a uma estrutura, local ou operação com intuito de prevenir 

tais acontecimentos. Entretanto, quando da ocorrência de um incidente, os danos e 

prejuízos derivados dessa situação devem ser minimizados afim de, principalmente, 

reduzir a perda de vidas que por vezes alcança a ordem de grandeza de milhares. 

Apesar dos mais diversos esforços do governo, de companhias e voluntários, o 

período de reestabilização e reestruturação da região afetada podem ser bem 

extensos em virtude somente da criticidade do evento e suas consequências ou 

ainda por outros motivos adicionais, como a falta de estruturação de resposta ao 

incidente. 
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Para melhor compreensão do cenário de emergências, faz-se necessária a 

explicitação da definição de incidente neste contexto. A National Incident 

Managemtent System (NIMS) descreve tal termo como “uma ocorrência natural ou 

causada pelo ser humano, que requer uma resposta para proteger a vida, o 

ambiente ou propriedade”. Portanto, neste sentido, as mais diversas situações de 

emergências podem ser caracterizadas como um incidente.  

Nos Estados Unidos são observados significativos avanços no que diz 

respeito ao gerenciamento de atuação em desastres, principalmente após a 

implantação do modelo de comando, controle e coordenação de recursos e pessoal 

conhecido como ICS. 

O ICS foi desenvolvido após uma série de catastróficos incêndios no sul da 

Califórnia no início da década de 1970, os quais acarretaram em muitos mortos e 

feridos além de prejuízos em milhões de dólares. Um grupo de sete agências que 

através de uma coalizão, a Firefighting Resources of Southern California Organized 

for Potential Emergencies (FIRESCOPE), analisaram o desempenho no combate a 

tais incêndios e, em 1972, foram incumbidas de desenvolver um sistema para 

coordenação interagências no caso de interface de competências de diferentes 

órgãos durante uma emergência. 

Após o estudo dos casos históricos, a FIRESCOPE identificou que a maior 

causa de problemas de atuação estava correlacionada com o gerenciamento 

inadequado, e, raramente, a questão era atribuída à falta de recurso ou falha de 

tática. Neste contexto, surge o ICS como uma referência em “padrão de ferramenta 

de gerenciamento para atender as demandas de pequena e grandes situações de 

emergência ou não-emergência” (NIMS, 2011). Atualmente, seu uso é considerado 

como melhores práticas sendo cada vez mais difundido no mundo inteiro. 

Alguns comuns fatores que prejudicam a resposta a um incidente como a 

falha na comunicação ou a inexistência de um padrão nas ações que devem ser 

tomadas por cada entidade governamental, bem como pela própria companhia que 

possa estar envolvida na situação, foram pensados e resolvidos quando do 

desenvolvimento do ICS. Cada organização possui seus protocolos, procedimentos 

de controle e códigos próprios, porém o ICS fornece uma estrutura que delimita as 

diferentes ações inerentes a cada entidade, bem como busca garantir a melhor 
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compreensão na troca de informações através da utilização de uma linguagem 

comum a todos e própria do ICS. 

Para o caso da indústria do petróleo brasileira, o referido sistema é pouco 

difundido, há diversas entidades que possuem importante atuação, no entanto 

corrobora-se que as principais do setor offshore são a ANP, IBAMA, MTE e MB. Por 

vezes, esses órgãos possuem competências sobrepostas e, no caso de 

emergências, um primeiro motivo para conflitos é a dificuldade de definição do 

responsável por cada ação. Assim, o ICS possui em sua estrutura a solução para o 

problema desse cenário. 

Portanto o método consolida-se como um sistema de gerenciamento eficiente 

o qual permite integração na coordenação de equipamentos, pessoal, 

procedimentos e comunicação numa mesma estrutura, independentemente das 

diferentes organizações envolvidas. Um ponto que merece destaque do sistema é 

que este assume premissas que são amplamente aplicáveis a diversos setores; 

podendo ser usado por diferentes níveis do governo, assim como por empresas 

privadas. 

Nos Estados Unidos já vigoram leis que exigem a implementação e 

treinamento de pessoal em ICS, não só para as agências governamentais mais 

também para alguns empreendimentos corporativos que possuem atividades 

potencialmente perigosas, como ocorre na indústria do petróleo. Um reflexo tanto da 

abrangência e flexibilidade do método, bem como o seu reconhecimento 

internacional é a adoção pela International Maritime Organization da especificação 

para seu uso em derramamentos de óleo. 

 

 Características do ICS 2.5.2
 

O ICS é baseado em princípios fundamentais que caracterizam a base de toda a 

coordenação do sistema de forma que sua aplicação garanta o alcance dos 

objetivos a que se propõe. Os elementos que devem constar na estratégia estão 

presentes na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Características do ICS 

Aspecto Descrição 

Terminologia comum e 
padronizada 

Comunicação em linguagem clara e simples, 
através de terminologia comum. 

  

Estabelecimento e 
transferência de comando 

Transferência da responsabilidade de comando 
deve vir acompanhada de um briefing oral e/ou 
escrito. 

  

Cadeia e Unidade de 
Comando 

Cadeia de comando: linha ordenada de autoridade 
dentro dos níveis da organização no gerenciamento 
de incidentes 
Unidade de comando: todos os envolvidos 
reportam-se a um único supervisor e recebem 
atribuições de trabalhos apenas destes. 

  

Comando Unificado 
Integração de organismos responsáveis no 
estabelecimento de prioridades, objetivos, 
estratégias e comando único. 

  

Gestão por Objetivos 
Objetivos comunicados para todos os envolvidos na 
resposta através do processo de planejamento do 
incidente. 

  

Organização Modular 
Definição de equipes de respostas tática, de 
gerenciamento do incidente e de gerenciamento de 
crise. 

  

Organização do ICS 

Distinção da estrutura ICS para a organização 
administrativa de todos os órgãos envolvidos. 
Posição no ICS independe do cargo profissional que 
a pessoa possui na empresa. 

  

Plano de Ação do Incidente 
O que dever ser feito; quem é o responsável; 
quando; como e onde. 

  

Controle do Nível de 
Hierarquia 

Delimitação de cinco como número máximo de 
indivíduos ou recursos que podem ser geridos por 
um supervisor. 

  

Instalações do Incidente 
Instalação necessária definida pelo comandante do 
incidente com base na complexidade da situação. 

  

Prioridades Gerais 

Definição da ordem de prioridade: proteção à vida, 
estabilização do incidente (e proteção ambiental), 
conservação da propriedade (e continuidade do 
negócio), restauração social. 
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Aspecto Descrição 

Comunicação Integrada 
Desenvolvimento e utilização de um plano de 
comunicação comum, com interação entre 
equipamentos, procedimentos e sistemas. 

  

Gestão de Recursos 

Inclusão de processo para categorizar, requerer, 
enviar, acompanhar e recuperar recursos táticos 
(equipes e equipamentos) e de suporte (alimentos, 
telecomunicações e suprimentos). 

  

Responsabilidade 
Acionamento; check-in; plano de ação do incidente; 
unidade de comando. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de NIMS (2011) 

 

O modelo proposto inicialmente pelo ICS utiliza formulários padrões para a 

troca e registro de informações sobre a consolidação dos planos durante a resposta 

ao incidente. Os formulários possuem formato que juntamente com a determinação 

prévia do seu fluxo, estabelecem os canais de comunicação vertical e horizontal do 

sistema. Aspectos de gerenciamento básico das informações são cobertas por um 

total de 24 formulários. No entanto, a evolução do sistema tem permitido o avanço 

nessa comunicação e, apesar de ainda não difundido amplamente, softwares que 

possuem a mesma função já são uma alternativa aos formulários. Porém a 

resistência ao novo modelo pela falta de tradição é percebida, e quando proposta 

sua implantação surge, na prática, um modelo híbrido de formulários em papel e 

utilização do software. 

 

 Importância do ICS na Continuidade de Negócios 2.5.3
 

Destaca-se dentre as características do ICS apontadas anteriormente, 

particularidades notáveis do sistema como comando único e aplicabilidade a 

qualquer controle e comunicação de processos de resposta a eventos críticos. O 

método possui grande flexibilidade visto que é adequado a todo evento que impacta 

nas operações fora da rotina de negócios e promove respostas organizadas que são 

adaptáveis a amplitude do incidente (NEWSOM, 2012). Tais aspectos apresentam-

se como grandes vantagens do sistema que justificam a sua utilização. 
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Entretanto, atualmente muitas organizações concentram esforços em 

desenvolver PCN, planos de contingência e de recuperação sem pensar no seu 

sistema de comando. Assim, quando da necessidade de acionamento dos planos e 

recursos, as ações ocorrem de forma independente e, na maioria das vezes, resulta 

em conflitos desnecessários, situações de caos aumento nos custos e tempo de 

duração da crise. 

Uma vez que os desastres possuem natureza imprevisível, é impossível 

definir todos os possíveis cenários e respectivas respostas. A falta do ICS prejudica 

a coordenação desse processo principalmente quando levado em consideração o 

ineficiente gerenciamento das comunicações, recursos e mudanças com o 

desenrolar da crise que as corporações realizam por não dar a devida atenção a 

esses aspectos. NEWSOM (2012) afirma que “normalmente, o processo acaba 

sendo definido durante os eventos de longo prazo, mas só depois de elevados 

custos e impactos desnecessários ao pessoal, clientes e operações”. 

Dentre os benefícios do ICS, merece destaque o fato de que ele suporta 

todos os níveis de atividades que acontecem durante o incidente. Essa ferramenta 

permite que planos de diferentes níveis, entre táticos e estratégicos, operem de 

forma integrada, uma vez que suas aplicações independentes causam atrasos, 

desalinhamento de recursos críticos, duplicações desnecessárias e destinações 

indevidas. Desta forma, as operações, o planejamento e a logística trabalham em 

conjunto para controlar adequadamente os efeitos que um evento tem sobre a 

empresa assim como fornecer recursos necessários para restabelecer os serviços 

em tempo hábil. 

Qualquer programa de gestão de continuidade de negócios visa fornecer 

proteção e controle à companhia a fim de mitigar os danos, implementar 

rapidamente a resposta com precisão, para recuperação e restauração equipes e 

serviços. Ademais, o uso do ICS no planejamento inicial, treinamento e simulados 

garantem comando adequado, controle e comunicações durante os eventos reais. 

Deste modo, o sistema revela sua importância por permitir um aumento da confiança 

de clientes e acionistas na capacidade de a empresa enfrentar a crise, e, 

adicionalmente, por diminuir o tempo de resposta, recuperação e restauração. 
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 Estruturação organizacional do ICS 2.5.4
 

A organização do sistema é primeiramente dividida em equipe de comando e 

equipe geral, nesta última há ainda uma segmentação em quatro principais seções: 

planejamento, operação, logística e finanças. Todas as funções delegadas são, 

portanto, baseadas nessa estrutura primária, podendo surgir adaptações e 

particularidades diferentes para cada incidente que, dependendo de seu grau 

complexidade, assumem desde estruturas simples a muito complicadas. Contudo, 

de forma genérica, é seguido o organograma da Figura 6. 

 
Figura 6 – Estrutura de resposta do ICS 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de NIMS (2011) 

 

Corrobora-se que apesar de as estruturas do ICS e das organizações 

envolvidas na emergência não possuírem correlação, não há impedimento para que 

os cargos possuam correspondência entre os organogramas. Assim, um exemplo 

comumente observado no sistema é a ocupação do cargo de Comandante do 

Incidente (IC – sigla em inglês) pelo presidente da empresa. Entretanto deve ser 

sempre buscado manter o objetivo dessa proposição, que é a desvinculação de 

funções cotidianas e títulos visto que ao se reportar de maneira não padronizada 

ocorre dificuldade de comunicação entre pessoas de diferentes áreas e órgãos. 
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a. Comandante do incidente 

Em sua estrutura, o ICS define uma pessoa como responsável por gerenciar a 

organização e não as respostas ao incidente em si, este indivíduo é o IC. 

O IC pronuncia as decisões finais acerca da gestão organizacional e, por 

vezes, é o encarregado de estabelecer a comunicação externa com mídia e 

governo. Dentre suas principais funções, listadas pelo NIMS (2011), pode-se 

destacar: estabelecer prioridades imediatas; determinar objetivos e estratégias; 

definir nível de organização do sistema; aprovar o plano de ação do incidente; 

autorizar a liberação de informações para a mídia; etc. 

 

b. Equipe de comando 

A equipe de comando é composta por assessores que dão suporte ao IC em 

suas decisões. Deste modo, no intuito de auxiliar o IC em suas atribuições, pessoas 

do meio de segurança, comunicação, ligação, jurídico e/ou outros, são designadas 

para serem auxiliares capazes de identificar e compreender as necessidades do 

meio de sua especialidade. Adicionais equipes de comando podem ser necessárias 

dependendo das condições requeridas para resposta ao incidente, assim como para 

situações mais complexas os membros da equipe de comando podem ter a 

necessidade de assistentes que os auxiliem nas cargas de trabalho. 

 

c. Equipe geral 

No que diz respeito a equipe geral, esta é constituída por quatro subseções: 

planejamento, operação, logística e finanças. Cada ramo possui apenas um chefe, 

cargo que deve ser ocupado por pessoa qualificada de qualquer organização 

envolvida no incidente. 

O chefe das operações desenvolve e implementa estratégias e táticas, bem 

como organiza e supervisiona os recursos para tais atividades. Ademais, este 

supervisor é responsável por garantir a execução do Plano de Ação do Incidente 

(IAP – abreviação em inglês), além de ter decidir os critérios de categorização das 

equipes táticas em setores, grupos e divisões, segmentando a região geográfica de 

atuação no intuito de garantir o controle dos níveis de hierarquia. 
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A seção de planejamento é responsável pela organização de reuniões, 

avaliação, transmissão e documentação das informações sobre incidente e recursos, 

as quais fornecem subsídios para a confecção do IAP. Constam nessa ramificação 

as Unidades de Recursos, Situação, Documentação, Desmobilização e Unidades 

Técnicas. 

O pessoal de logística tem como função ordenar os recursos, garantir o 

transporte, instalações, materiais, telecomunicações e planos médicos de modo a 

fornecer estrutura necessária à realização das operações. 

No que diz respeito à administração e finanças, englobam-se todos os 

aspectos relacionados à aquisição ou locação de recursos. Nesta seção são 

desenvolvidas, ainda, análises de custo e de garantia da conformidade das ações do 

IAP com disponibilidade financeira. 



 

Capítulo III – Procedimentos Metodológicos 

 
Um conjunto de ações e propostas de solução configura uma pesquisa cuja 

base é constituída de procedimentos racionais e sistemáticos. A necessidade da 

pesquisa surge quando da identificação de uma situação problema e, assim, busca-

se informações importantes para solucioná-lo. 

DEMO (1991) defende que o trabalho científico é avaliado segundo duas 

óticas, a primeira corresponde a qualidade política a qual se refere 

fundamentalmente ao conteúdo e motivações. A outra se remete a qualidade formal 

que trata dos elementos e formatos usados na elaboração do trabalho. Nesta 

segunda ótica são identificadas as técnicas de coleta e interpretação de dados bem 

como manipulação de fontes de informação, referencial teórico e conformidade com 

os ritos acadêmicos. 

Assim, cabe ressaltar ainda, que para um projeto de pesquisa alcançar 

resultados satisfatoriamente sólidos e confiáveis, há requerimentos para sua 

elaboração como planejamento minucioso aliado a um embasamento teórico em 

conceituados escritos. Deste modo, a explanação acerca do assunto terá como 

alicerces o conhecimento anteriormente defendido e já reconhecido. 

Nesse contexto, pontua-se que o sucesso de uma pesquisa não depende 

somente da decisão de temática a ser abordada, mas também da definição e 

observância do procedimento adequado, de maneira que a alternativa atinja os 

objetivos propostos. Porém, apesar de os métodos científicos influenciarem 

positivamente no desenvolvimento do projeto, no que diz respeito ao direcionamento 

de esforços, não há total controle ou previsibilidade do processo. O êxito não pode 

ser garantido pela escolha de um percurso e suas regras (SILVA et al., 2005). 

Neste sentido, entende-se por método científico o conjunto de etapas 

ordenadas que devam ser seguidas durante a investigação e, ressalta-se, que 

compreendem fases desde a escolha do tema, planejamento da investigação, 

desenvolvimento metodológico, coleta de dados, até a análise e disposição dos 

resultados (SILVA et al., 2005). Nessa sistemática proposta para a descrição e 

explicação do assunto estudado devem-se observar duas premissas fundamentais 
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admitidas, que são o objetivo que se intenciona alcançar e sua natureza (FACHIN, 

2002 apud CESAR, 2005). 

3.1 Classificação da Pesquisa 

As pesquisas são comumente classificadas quanto a sua natureza, 

abordagem, objetivos e procedimentos técnicos. Entretanto, esses critérios, por 

vezes, apresentam pequenas variações de nomenclatura entre os diversos autores, 

embora possuam geralmente a mesma essência. VERGARA (2000), por exemplo, 

reforça essa ideia ao defender semelhante forma de classificação levando em 

consideração nos seus escritos os meios e fins do estudo, de modo que apresenta 

novos elementos de opção. SILVA et al. (2005), por sua vez, pontua como clássicas 

as perspectivas mais abrangentes, correlacionando também a natureza e a 

abordagem do problema. 

Dispondo-se da classificação previamente apresentada é possível identificar 

que esta pesquisa possui natureza aplicada visto que objetiva-se contribuir na 

produção de conhecimentos para utilidade prática. 

Adicionalmente, uma segunda categorização é admitida no que se refere à 

abordagem. No caso do presente estudo, foi adotado um enfoque qualitativo, uma 

vez que se pretende estudar certos aspectos mais subjetivos do mundo real, que 

não possuem comportamento prescritivo. No entanto, não há impedimentos para 

que sejam utilizados alguns elementos ou ferramentas quantitativas ao longo da 

argumentação de forma que providenciem subsídios para um melhor entendimento 

da situação e auxiliem nas reflexões a serem consideradas. 

No que diz respeito ao objetivo, este trabalho pode ser enquadrado no modelo 

exploratório. Nessa conjuntura estão alocados escritos cujos interesses são 

melhores explicitar o problema ou construir hipóteses acerca do assunto através de 

levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas e análise de exemplos (GIL, 

1991 apud SILVA et al.). 

Finalmente, uma última classificação que será considerada para o presente 

estudo é relacionada aos procedimentos técnicos realizados. Referente a condução 

da pesquisa, pode-se afirmar que corresponde a um Estudo de Caso, haja vista que 

essa técnica foi utilizada predominantemente. Por outro lado, não se pode limitar o 
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trabalho a esse método de tratamento de dados, visto que foram realizadas tanto 

uma pesquisa bibliográfica, na composição do embasamento teórico para o 

problema, quanto pesquisa documental, quando da consulta de documentos que 

não haviam recebido tratamento analítico. Ademais, foram realizadas entrevistas 

com pessoas diretamente envolvidas com o caso estudado, dentre as quais cabe 

destacar, especialistas da ANP responsáveis pela elaboração de alguns relatórios 

sobre o incidente. 

No tocante ao preponderante método de pesquisa, oportunamente são 

redigidos esclarecimentos sobre o mesmo. O Método do Estudo de Caso é uma 

ferramenta que tem sido amplamente empregada nos estudos organizacionais, 

apesar de usualmente não fornecer base para generalizações científicas (CESAR, 

2005). Sobre a aplicabilidade dos estudos de caso, YIN (2003) disserta: 

“Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

Pode-se complementar esses estudos de casos ‘explanatónos’ com dois 

outros tipos - estudos ‘exploratórios’ e ‘descritivos’.” 

O autor, em sua obra, ainda trata da não obrigatoriedade, ao analisar um 

caso, da completa compreensão do evento concreto, uma vez que o método propõe-

se, na verdade, a apresentar fundamentos para discussões e debates. 

 

3.2 Estrutura da Pesquisa 

Na estrutura do presente estudo é possível de se observar que, basicamente, 

há uma divisão em duas etapas com base nos conceitos apresentados na seção 3.1, 

referente a classificação da pesquisa. A primeira vertente está relacionada com o 

embasamento teórico apresentado na revisão bibliográfica tanto sobre tema em 

questão, quanto ao conhecimento técnico mais específico da área de petróleo, 

dentro da qual está inserida a situação problema deste estudo. A segunda refere-se 

à abordagem empírica que diz respeito ao estudo de caso. A organização do 

trabalho é representada através da Figura 7, no intuito de propiciar uma visualização 

integrada e o encadeamento lógico do mesmo.  
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Figura 7 – Estrutura Metodológica de Pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tendo como base a estrutura da Figura 7 percebe-se que toda abordagem 

teórica já foi realizada no Capítulo 2 cujo intuito é, após a ambientação da situação 

problema no Capítulo 1, providenciar subsídios para uma melhor compreensão do 

assunto a que se refere e ao meio no qual está inserido, a fim de auxiliar na análise 

do caso. 

O tratamento empírico dos dados está disposto no Capítulo 4 e, em 

consonância com as premissas apresentadas no diagrama da Figura 7, segue a 

seguinte ordem: 

i. Contextualização; 

ii. Análise descritiva da situação problema, o incidente; 

iii. Identificação e relato das ações tomadas pela empresa e 

consequências; 

iv. Sugestão de melhorias por meio do desenvolvimento do Plano de 

Ação. 

Isto posto, tal estrutura permite seguir, de forma ordenada, uma investigação 

acerca das ações tomadas devidamente ou não, além de como a estrutura como 
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ICS é aplicada nas situações reais de gerenciamento de crises bem como sua 

definição de organização padrão de resposta à emergência. 

Por fim, ressalta-se que esta pesquisa pode ser enquadrada na interseção 

entre o caráter estratégico de gestão organizacional e o caráter técnico específico 

referente às práticas operacionais na exploração e produção de petróleo. Esta 

delimitação pode ser melhor representada pela Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Delimitação da localização do estudo. 

Fonte: Elaboração própria. 



 

Capítulo IV – Estudo de Caso 

4.1 O Acidente 

 Contextualização 4.1.1

 

O presente estudo de caso investigou as estratégias adotadas por uma 

empresa do setor de óleo e gás durante uma crise, a qual ocorreu devido a um 

acidente. A empresa, na qual se baseou a pesquisa, foi tratada de forma anônima. 

Assim, tanto o seu nome como demais informações que permitissem a sua 

identificação não foram reveladas. Deste modo, atribuiu-se denominações fictícias 

como Empresa Produtora de Petróleo (EPP), para referir-se a companhia alvo do 

estudo, e quanto ao local onde ocorreu o acidente, este foi mencionado como 

Campo de Petróleo. 

No que se refere ao Campo de Petróleo, destaca-se que este está situado em 

ambiente offshore e com LDA profundas. Apesar de mais de uma empresa ter 

participação nos investimentos e, consequentemente, nos lucros do 

empreendimento, a EPP é a operado do Campo de Petróleo. Ademais, esta se 

constitui por responsável perante as autoridades pela produção e desenvolvimento 

do campo e responde por problemas técnicos, ambientais e legais que possam 

ocorrer em virtude de suas atividades. 

A EPP opera o campo em nome de suas parceiras há menos de dez anos e 

possui produção através de diversos poços os quais foram perfurados em diferentes 

fases do projeto. 

 

 Descrição Técnica 4.1.2
 

A presente seção visa apresentar toda a estrutura e histórico de caráter 

técnico referente ao vazamento no Campo de Petróleo, operado pela EPP. Ressalta-

se que as ferramentas matemáticas bem como os cálculos de projeto não são 

apresentados neste estudo, portanto a análise e descrição desta seção restringem-

se ao entendimento prático-conceitual. 
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Conforme mencionado, a empresa EPP é a operadora do Campo de Petróleo 

sendo, portanto, a principal responsável pelos projetos de desenvolvimento do 

mesmo. Há uma grande diversidade de estratégias para pôr um campo em 

produção, e isso depende de uma grande quantidade de parâmetros, dentre os 

quais, diz-se de grande influência as características geológicas e ambientais, que na 

maioria das vezes definem se uma acumulação é técnica-economicamente viável. 

Apesar da aparente semelhança entre explotação de diferentes lugares, uma 

vez que em todos são necessárias perfurações de poços por meio dos quais o óleo 

chega a superfície, há os métodos, técnicas e procedimentos que podem ser bem 

distintos. 

Assim, no desenvolvimento deste campo a empresa pretendia perfurar um 

poço que tinha como principal objetivo adquirir informações adicionais sobre o 

campo. Durante a perfuração, ao atingir o trecho superior do mais profundo 

reservatório dentre os três a serem atravessados pelo poço, foi identificado um 

aumento de fluido da formação nos tanques de lama. Quando da investigação do 

incidente foi identificado que o kick inicial ocorreu em virtude de um downlink5 que 

causou diminuição na densidade equivalente de circulação (ECD)6 que a deixou 

inferior à do reservatório. Na tentativa de confirmação do influxo, foram desligadas 

as bombas de circulação do fluido de perfuração e realizado um teste de fluxo que 

comprovou a ocorrência do mesmo. 

Constatado o kick o Blowout Preventer (BOP) foi fechado de imediato a fim de 

interromper o influxo de fluidos para o poço e evitar possíveis acidentes em 

superfície, na sonda. Cumpre salientar que o fechamento do poço na cabeça  

através do acionamento das válvulas do BOP é uma providência operacionalmente 

correta, que, além de interromper imediatamente o fluxo da formação, permite a 

leitura da pressão estática na cabeça do poço, dado indispensável para o cálculo do 

desbalanceamento de pressão e programação do amortecimento do poço com o 

peso específico do fluido de perfuração adequado. Contudo, o fechamento do BOP 

nessas condições sempre resulta em um acréscimo súbito de pressão dentro do 

                                                           
5
 Downlink: Procedimento automático que um pressurizador negativo emite oscilações de pressão por meio da 

lama, para comunicação com a ferramenta direcional no BHA; 
6
 ECD: Equivalent Circulation Density – Peso de lama equivalente exercido no fundo do poço durante a 

circulação do fluido e que é função tanto do peso da lama como da perda de carga na subida do fluido pelo 
anular do poço. 
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poço que, no caso presente, uma região de menor resistência da formação, onde 

não havia sido projetada camada de revestimento (poço aberto), foi afetada por uma 

tensão suficiente para fraturar a rocha. 

Deste modo, um pouco abaixo de onde se encontrava a última sapata do 

projeto, a qual foi assentada a apenas 600m do leito marinho, houve ruptura da 

estrutura rochosa e, consequente migração do fluido por entre as camadas 

estratigráficas superiores até atingir o assoalho oceânico. Um esquemático da 

ocorrência pode ser observado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Esquemático da situação 
Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 

 

Os técnicos responsáveis pela operação, não identificando que a situação 

tratava-se de um underground blowout, recorreram às técnicas tradicionais de 

controle de poços. Na primeira tentativa de circular o kick através do método do 

sondador, lama foi bombeada para dentro do poço, porém mais de 97% do volume 

injetado foi perdido para a formação. Houve mais duas tentativas de matar o poço 

utilizando a referida técnica, mas sem sucesso. Sequencialmente foi aumentado o 
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peso da lama além do preparo de pílulas de alta viscosidade e material de controle 

de perdas no intuito de suprimir a perda de circulação. Posteriormente, a técnica de 

bullheading foi praticada. No retorno da lama de perfuração circulada, havia indícios 

de óleo indicando o fracasso também desta operação. 

Assim, somente no dia terceiro dia foi constatado pela EPP o cenário de 

underground blowout, através de filmagem submarina com Remote Operated 

Vehicle (ROV). Uma equipe de uma empresa contratada pela EPP para controle de 

poços foi acionada para vir atuar sobre o incidente. Para esse tipo específico de 

ocorrência, por ser considerada como nível 3 de resposta, é previsto em contrato a 

consulta e mobilização imediata dessa prestadora de serviços. 

Quando da chegada da equipe especializada, foi corrido um perfil de 

temperatura e pressão. Apesar de não atingir profundidade suficiente para verificar a 

existência de fluxo do reservatório mais profundo para o intermediário, foi possível 

definir a região que se localizava a fratura. Através da análise dos perfis, foi definida 

a profundidade mais provável de migração do fluido para fora do poço, uma vez 

evidenciado o trecho de maior gradiente de temperatura. 

A interpretação dos dados foi baseada no entendimento que as regiões 

superiores à fratura possuem temperaturas menores, pois correspondem ao fluido 

de perfuração, e são aproximadamente constantes, já na proximidade da fratura, 

ocorre uma troca de calor na interface com o fluido da formação, o qual é mais 

quente, e, assim, permite um pequeno ganho de temperatura pela lama. Abaixo 

desse local há novamente uma homogeneização da temperatura, porém esta 

mantém-se mais elevada do que na porção superior do poço devido ao fluxo de 

fluido da formação, o qual é mais quente. 

Após a identificação do intervalo da fratura, foi iniciado o procedimento 

dynamic kill7, o qual consiste basicamente em bombear fluido pesado para dentro do 

poço a altas vazões no intuito de aumentar a densidade da mistura lama/influxo e 

gerar atrito o bastante para suprimir o fluxo. Para o caso específico da EPP, 

pretendia-se alcançar o peso equivalente elevado no fundo do poço, sendo 

bombeado pela coluna de perfuração um fluido de massa específica 3,8ppg maior 

                                                           
7
 Dynamic kill: Procedimento utilizado para interromper um blowout no poço através do bombeio de fluido 

para dentro do mesmo em altas vazões no intuito de gerar atrito que cause perda de carga suficiente para 
suprimir o fluxo. 
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do que já havia no anular e que foi mantido. Deste modo, foi constatado através de 

nova perfilagem de pressão e temperatura, o sucesso da operação e controle do 

poço no oitavo dia a contar do início do evento. 

No intuito de propiciar um melhor entendimento acerca da sequência 

cronológica do acidente, pode-se observar na Tabela 3, um resumo de todo o 

evento. 

Tabela 3 – Histórico do incidente com as principais ocorrências 

Dia Horário Ocorrência 

1º Tarde Indicação de kick e teste de fluxo confirma. BOP é fechado. 

1º Tarde 
Tentativa de circular o kick pelo método do sondador. Perda de 
mais de 97% da lama. Indício de fratura. 

2º Manhã Outra empresa reporta mancha de óleo na área da EPP. 

2º Tarde 
Após 3 tentativas de amortecer o poço sem sucesso, o peso do 
fluido de perfuração foi aumentado. 

2º Tarde Aplicação da técnica do bullheading. 

2º Noite 
Volume total de fluido de perfuração perdido para a formação em 
24h próximo de 900bbl. 

3º Madrugada Realizado o terceiro bullheading. 

3º Manhã 
Traços de óleo detectados no tanque de lama. Operação de 
amortecimento do poço ineficaz. 

3º Tarde Detectada exsudação de óleo nas proximidades do poço. 

4º Todo o dia 
Poço fechado. Adição de fluido de perfuração para combater 
perdas.  Prestadora de serviços requisitada. 

5º Todo o dia 
Aguardo da equipe especializada. Monitoramento do poço 
(fechado) e adição de fluido para compensar perda. 

6º Todo o dia Monitoramento do poço e adição de fluido. Chegada da equipe  

7º Todo o dia 
Localização da fratura, abaixo da sapata, através de perfilagem 
de temperatura e realização do procedimento dynamic kill. 

8º Todo o dia Novos perfis de temperatura indicam controle do influxo. 

10º Madrugada 
Manutenção do controle com a continuidade da operação e 
bombeio do cimento para o primeiro tampão. 

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP. 
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4.2 Estrutura Organizacional de Resposta 

A EPP possui um planejamento de resposta a emergências que prevê 

diferentes equipes distribuídas em diversos níveis de atuação. Tais estruturas além 

de outras informações necessárias durante uma crise como todas as instruções, 

descrições e funções dos membros participantes são apresentadas no Plano de 

Respostas a Emergências da empresa, o qual foi elaborado a partir das 

necessidades evidenciadas no mapa de riscos gerado por um estudo de impacto 

ambiental do projeto do Campo de Petróleo. Cumpre salientar que o documento foi 

adequado ao formato corporativo próprio, uma vez verificada a vital importância da 

padronização para garantir a compreensão de qualquer funcionário pertencente a 

uma equipe de trabalho da EPP no mundo, possibilitando que o mesmo possa 

atender a uma emergência mesmo fora de sua própria unidade de trabalho. 

De forma a prover os principais aspectos da estrutura adotada pela empresa, 

segue descrita parte da organização dos conteúdos dos planos de resposta a 

incidentes. Primeiramente, merece destaque a Organização de Resposta à 

Emergência (ORE) do Campo de Petróleo que consiste em Equipes de Atendimento 

ao Local (EAL) nas instalações presentes no campo. Tais equipes são compostas 

por contratados no país de atuação, porém, conforme a necessidade, podem ser 

complementadas por pessoal disponível dos recursos de resposta a emergência da 

EPP no mundo todo, ou seja, Equipes de Recurso e Consultoria, Equipes Mundiais 

de Resposta a Emergência, Equipes Funcionais e Equipes Regionais. 

De forma a assegurar uma melhor provisão de recursos, os incidentes são 

categorizados quanto a sua intensidade em três diferentes patamares. A referida 

classificação pode ser observada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação de Incidentes 

Nível Gravidade Descrição Mobilização 

1 
Menor 
Gravidade: 
Simples 

Proporções reduzidas e 
curta duração. Impacto 
limitado na segurança do 
pessoal, no meio-
ambiente e na operação. 

Pode ser usada um EAL; 
porém, é incomum a 
ativação da EAL sem uma 
Equipe de Gerenciamento 
de Emergências (EGE), 
principalmente em unidade 
marítima. 
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2 

Gravidade 
Média: 
Moderado ou 
Complexo 

Requer suspensão de 
toda ou parte da 
instalação ou operação. 
Resulta em operações de 
concentração de pessoal, 
abrigo ou evacuação. 

Exige a aquisição de 
recursos não disponíveis a 
uma EAL de imediato. 
Resulta no acionamento de 
uma EGE de instalação. 

3 

Maior 
Gravidade: 
Complexo ou 
Composto 

Grande incêndio, amplo 
derramamento de óleo ou 
material perigoso, 
vazamento de gás, ou 
lesões e fatalidades 
múltiplas.  

Requer o acionamento de 
uma EGE e pode, exigir o 
acionamento de uma 
Equipe de Gerenciamento 
de Crises (EGC) da 
unidade de negócios. 

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 
 

Do observado, as instruções quanto à organização de resposta que 

relacionam a gravidade do incidente com as equipes mobilizadas podem ser melhor 

sintetizadas conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Organização das Equipes por Resposta a Incidente 

Gravidade do Incidente 

Organização de Resposta a Incidentes 

EAL 
EGE da 

instalação 

EGE do 

Campo 
EGC 

Nível 1: Menor Gravidade      

Nível 2: Gravidade Moderada       

Nível 3: Maior Gravidade         

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 
 

No intuito de fornecer melhor entendimento sobre a estrutura de resposta, 

além da organização das equipes da empresa e suas respectivas responsabilidades, 

é apresentado um resumo de suas atuações e principais características. 

i. Equipe de Atendimento no Local (EAL) 

A EAL é responsável pelas respostas tática, independentemente da natureza 

ou proporção do incidente. Sua atuação visa garantir a segurança das vítimas e 

realizar comunicação efetiva, além disso, é responsável pela organização e 

segurança das medidas empregadas. 

De modo geral, a EAL possui a estrutura apresentada na Figura 10. 
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Figura 10 – Estrutura da EAL 
Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 

 

ii. Equipe de Gerenciamento de Emergência (EGE) de Instalação 

As principais responsabilidades de uma EGE de Instalação incluem: 

 Suspensão da operação ou instalação; 

 Gerenciamento de operações de agrupamento de pessoal; 

 Proteção da cena do incidente; 

 Auxílio na aquisição de recursos adicionais de resposta; 

 Relato do incidente à gerência; 

 Auxílio na integração com a EGE do Campo de Petróleo; 

 Interface com o Comandante da Operação; 

 

Esta equipe possui autoridade sobre as EAL e em sua estrutura são previstas 

algumas divisões por setores como operações, planejamento e logística (vide Figura 

11).  
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Figura 11 – Estrutura EGE de Instalação 
Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 

 

iii. Equipe de Gerenciamento de Emergência do Campo de Petróleo 

A EGE do Campo de Petróleo é orientada a ser ativada quando da ocorrência 

dos seguintes casos: 

 Suspenção das atividades por um período extenso; 

 Interesse no nível estratégico da EPP, órgãos do governo ou sociedade; 

 Necessidade de planejamento contínuo; 

 Necessidade de recursos além dos disponíveis; 

 Demandas incomuns de serviços; 

 Impacto econômico, ambiental e/ou social complexos. 

 

O esquema de funcionamento desta equipe é baseado no sistema ICS e pode 

ser visualizado na Figura 12, assim, é gerenciado pelo IC. Além disso, é o grupo que 

possui interfaces tanto com a resposta tática e como também atua mais diretamente 

em situações de crise do que os anteriores. 
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Figura 12 – Estrutura EGE do Campo de Petróleo 
Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 

 

Conforme já enunciado, a configuração do ICS é composta por subdivisões 

que devem ser adequadas a necessidade da realidade de cada empresa. Assim, 

segue uma breve descrição da estratégia utilizada em cada atribuição. 

A função de comando é responsável pela elaboração dos objetivos 

estratégicos, identificação de prioridades de forma a assegurar que as atividades de 

resposta ao incidente ocorram de forma segura. A função de comando pode, ainda, 

relacionar-se com os órgãos públicos envolvidos, com a mídia, a sociedade de modo 

geral ou, até mesmo, lidar com questões jurídicas. Entretanto, tais ações são 

diretamente instruídas pela EGC da EPP. 

A função de operação além de fornecer instruções táticas relacionadas com o 

trabalho da EAL, é responsável por manter a EGE do Campo de Petróleo informada 

sobre a situação das operações de resposta e necessidades da EAL. 
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A função de planejamento é a principal na condução de planejamento tanto 

de curto prazo, através dos IAPs e quanto de longo prazo. Ademais, a função de 

planejamento estabelece e gerencia um centro de informações, com base na 

documentação que são responsáveis por preservar. O planejamento também 

providencia a especialização ambiental quando necessária. 

A função de logística possui duas principais responsabilidades e de grande 

importância estratégica. A primeira consiste em dar suporte às operações de 

resposta por meio da obtenção de recurso como pessoal, equipamentos, materiais e 

suprimentos. A segunda refere-se aos serviços de apoio o que inclui alimentação, 

água, alojamento, vestimentas, transporte, segurança, combustível, e o que mais for 

necessário para manter as pessoas e os equipamentos trabalhando de forma 

produtiva e segura. 

A função de finanças gerencia e compila toda documentação necessária para 

dar suporte aos reembolsos de segurados, além de recebimento e processamento 

de reclamações de terceiros. A função de finanças também é responsável pelo 

atendimento a todas as questões de recursos humanos que surjam durante a 

condução das operações de resposta a emergência. 

 

iv. Equipe de Gerenciamento de Crises (EGC) 

As informações quanto à estrutura desta equipe caracteriza-se como de 

grande importância estratégica da empresa, não sendo a mesma divulgada ao 

público. Desta forma, uma vez que tais dados são confidencias, a descrição 

apresentada neste estudo baseia-se em características gerais que puderam ser 

observadas em alguns pontos de sua estrutura, não sendo detalhada a sua 

organização de comando. 

Isto posto, diz-se que a estrutura apresenta, em sua forma genérica, 

diferentes níveis de autoridade semelhantemente às equipes anteriores. A 

organização do pessoal também apresenta subdivisões cujos ambientes de atuação 

estão mais voltados para lidar com crise em si. Assim, conforme esperado, é 

possível identificar ramificações como financeiro, comunicação externa e jurídico. 
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A equipe de gerenciamento de crises recebe diversas orientações, 

principalmente quanto ao estabelecimento e manutenção da rede de informações da 

crise. Entretanto os seguintes pontos constam como instruções: 

• Garantir que as operações de resposta de emergência e gestão de crises são 

realizadas de forma consistente com os valores centrais, as políticas da 

empresa, e os princípios da excelência operacional; 

• Certificar-se de que todas as vítimas recebam a melhor atenção médica 

disponível; 

• Assegurar apoio às famílias afetadas pelo incidente; 

• Certificar-se de que o EGE da Instalação tem contínuo acesso a todos os 

recursos necessários para responder a emergência de uma forma segura, 

eficaz e eficiente; 

• Certificar-se de que as medidas de controle financeiro não interferem no 

compromisso dos recursos necessários para operações de resposta de 

emergência; 

• Colocar a maior prioridade na condução de operações de resposta de 

emergência e gestão de crises, fazendo os ajustes em operações normais de 

negócios para acomodar a esta prioridade; 

• Ser a melhor fonte de informação para os empregados, o público, funcionários 

do governo, acionistas e administração da empresa; 

• Trabalhar para minimizar os impactos econômicos de longo prazo; 

• Proteger a confiança dos investidores na empresa; 

• Participar de forma cooperativa em reuniões e audiências realizadas sobre as 

novas iniciativas legislativas e regulamentares; 

• Trabalhar para restaurar as operações normais de negócios de uma forma 

segura e oportuna, de modo que não interfira ou gere conflito com as 

operações de resposta a emergências. 
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4.3 Práticas identificadas: Análise de Estratégia Gerencial 

Através da avaliação das ações no âmbito gerencial de uma emergência 

verifica-se que as decisões estratégicas a serem tomadas englobam todas as áreas 

da empresa. Contudo, a maioria das ações referentes à área operacional não ocorre 

de forma direta pela gerência executiva.  

Planejamentos efetivos para situações de crise devem prever a estruturação 

de resposta de forma a estabelecer uma liderança competente e decisiva. Ademais, 

alguns princípios básicos são esperados para tais situações, no estudo de caso 

específico busca-se avaliar algumas concepções como: 

 Prontidão e celeridade de resposta; 

 Participação efetiva nas decisões operacionais durante o período de crise; 

 Comunicação eficiente, transparente e sincera; 

 Preocupação com o prejuízo causado à sociedade e ambiente;  

 Proposta de restauração e prevenção de novas ocorrências; 

 Manutenção do compromisso com seus stakeholders. 

 

Tais pontos devem ser observados ao longo de uma crise, no entanto, há 

grande importância de que eles sejam desempenhados em seu devido tempo. Deste 

modo, uma possível e eficiente organização para a ordem cronológica das ações 

referentes a cada um dos princípios anteriormente mencionados baseia-se na 

identificação do período crítico de sua importância. Assim, sugere-se que cada 

prática prevista seja adequadamente enquadrada nas etapas presentes na Figura 

13. O esquema servirá, portanto, como direcionamento para a análise das práticas 

adotadas. 

 
Figura 13 – Tempo de Resposta ao Incidente 
Fonte: Adaptado de EVEREST et al. (2008) 
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a) Resposta à Emergência 

Durante as investigações foram identificadas diversas falhas quanto ao 

projeto de perfuração, devido, principalmente, a inadequada estimativa da pressão 

do reservatório. Aliado a isso, identificou-se a falta da devida importância a uma 

análise de risco apropriada, o que ocasionou tanto o subdimensionamento do fluido 

de perfuração bem como planejamento inadequado para a estrutura do poço. 

No que diz que respeito à área operacional, a equipe técnica encontrou 

grandes dificuldades de identificação da situação, apesar dos incontestáveis 

indícios, e, além disso, não foram seguidos os procedimentos internos da própria 

empresa quando do uso da técnica de bullheading em circunstâncias não 

recomendáveis. 

Isto posto, um primeiro ponto que merece atenção da gerência estratégica da 

empresa é a área técnica, a qual demonstra negligência ao risco, o que compromete 

a segurança nas operações. Ademais, identifica-se possível falta de integração entre 

as áreas tanto de projeto como operacional, e isso possui como principal evidência a 

solicitação para fechamento do poço injetor mais próximo ao verificar o kick durante 

a perfuração, quando na verdade esse se encontrava fechado há três dias devido a 

problemas operacionais. Caso tal coincidência não tivesse ocorrido, a zona 

perfurada estaria ainda mais sobrepressurizada. Se tal fato hipotético fosse 

acompanhado de tempo insuficiente para o fechamento do BOP, sobreviria um 

descontrole de fluxo em superfície, sobretudo na instalação. Assim, o panorama do 

incidente poderia ter admitido consequências catastróficas, até mesmo colocando 

vidas humanas em perigo iminente. 

Quanto às iniciais consequências evidenciadas do incidente, uma mancha 

órfã de óleo ao sul do Campo de Petróleo foi primeiramente avistada, próximo à 

divisa com outra província petrolífera, por um helicóptero que carregava um pessoal 

de Outra Empresa de Petróleo (OEP). A notificação foi emitida pela companhia às 

autoridades e a EPP, sendo recebida no entardecer do dia identificado como o 

segundo dia após o indício de kick no poço perfurado no Campo de Petróleo. Em 

virtude do comunicado, as duas empresas (EPP e OEP) ficaram em estado de 

alerta, porém a resposta inicial só ocorreu no dia seguinte. 
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Durante a manhã, a OEP, à medida que procedia com os testes em seus 

oleodutos e instalações, mobilizara também três de suas embarcações para apoio 

na operação e, pela característica da mancha, identificou o método de dispersão 

mecânica como o mais adequado a ser realizado e iniciou de imediato a resposta. A 

EPP, por sua vez, colocou duas de suas embarcações para caso houvesse 

necessidade de auxílio no procedimento. 

Ainda no período matinal, a OEP constatou que não era a fonte do incidente e 

comunicou o observado à EPP, quando, então, esta inicia a inspeção de suas 

instalações submarinas utilizando um Remote Operated Vehicle (ROV) da sonda. No 

início da tarde, executivos da EPP foram convidados para uma reunião na OEP, que 

tinha como objetivo detalhar ações a serem tomadas em caso de ativação do plano 

de emergências e acerca da investigação da fonte do vazamento. Após definições 

resultantes do encontro, a equipe de emergências da EPP foi mobilizada ao passo 

que ficou de sobreaviso em relação a possível acionamento do plano. Nas horas 

seguintes outras equipes de apoio foram notificadas quanto à situação, a qual ainda 

se encontrava indefinida. 

A EPP, a fim de aumentar os recursos de procura, movimentou um segundo 

ROV para o local devido à necessidade de procura da fonte do vazamento. Porém, 

no meio da tarde, o próprio ROV da sonda, ao se afastar da cabeça do poço, 

consegue visualizar fissura e identifica fonte de vazamento. 

Deste modo, ao observar esta sequência cronológica inicial é possível 

comparar a ação das duas empresas anteriormente mencionadas. A OEP, apesar 

de não ser a culpada pelo vazamento, agiu prontamente à situação com rápida 

mobilização de seus recursos, além do paralelismo e simultaneidade de suas ações. 

Cumpre salientar que a empresa, ainda desconhecendo a causa ou o responsável, 

não hesitou em disponibilizar recursos e atuar reativamente à anormalidade 

constatada. Logo depois de estabelecer as prioridades e da identificação de não ser 

a fonte do vazamento, outra medida que merece destaque é a continuidade da troca 

de informações com outra empresa possivelmente envolvida. Por fim, a OEP não se 

prolonga para dar início à fase proativa e convoca uma reunião com a EPP para 

definição das próximas etapas de atuação. 
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A companhia internacional EPP, por sua vez, possuía grandes motivos para 

suspeitar de sua responsabilidade sobre o óleo encontrado, como o fato de ter 

ocorrido um kick no poço que estava sendo perfurado; já haviam sido realizados 

diversos procedimentos para retomar o controle do poço e todos sem sucesso; além 

das diversas anomalias nas condições e comportamento do poço, possíveis de 

serem identificadas por meio dos equipamentos de monitoramento. Apesar disso, a 

empresa iniciou tarde suas buscas; não locomoveu de imediato seus barcos para o 

local a fim de remover o óleo encontrado; obteve detalhes da situação somente após 

reunião solicitada pela OEP; e só, então, deixou em alerta sua equipe de 

emergência. 

A demora na identificação da situação foi o ponto principal que influenciou 

significativamente nos volumes exsudados no leito submarino. No entanto, após 

reconhecido o cenário e chegada da equipe especializada, o controle do poço 

ocorreu de forma eficiente (vide Figura 14). Ressalta-se que a retirada do óleo da 

superfície do oceano perdurou por vários dias, uma vez que não se trata de um 

procedimento com resultados instantâneos. 

 

Figura 14 – Evolução do vazamento de óleo no Campo de Petróleo 

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos públicos da EPP 
 

Então, no que diz respeito à execução do plano de contingência e na 

prevenção de crises é possível constatar pontos deficientes como o atraso na 

identificação de problemas e no início de atuação. Além disso, houve intensificação 
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das consequências visto que depois de distinguir o underground blowout, houve um 

período de dois dias em que não foi evidenciado progresso na resposta, sobretudo 

pela falta de uma equipe especializada disponível no local, sendo necessária a 

mobilização de técnicos de outro país, o que dificulta a prontidão de resposta em 

casos de emergência. 

 

b) Gerenciamento de Crises 

Apesar da grande repercussão na mídia acerca do incidente, que assumiu 

proporções mundiais, é importante notar que quando comparado ao acidente de 

Macondo no Golfo do México, no ano de 2010, percebe-se a sua considerável 

menor dimensão. Entretanto não se pode sugerir que o vazamento alvo deste 

estudo tenha pouca relevância. Para efeitos de comparação, no acidente da British 

Petroleum foram 4,9 milhões de barris vazados, tiveram 11 mortes, as manchas de 

óleo atingiram as praias e outras complicações; já no incidente em questão foi 

estimado um volume de 3,7 mil barris derramados, não houve vítimas ou manchas 

de óleo que alcançassem a costa. 

O caso da EPP, por sua vez, atraiu bastante atenção da mídia, 

principalmente, pela falta de reais esclarecimentos, além da acusação de crime 

corporativo por incompetência nas práticas realizadas, consideradas temerárias; 

demora de resposta à ocorrência; denúncias de ocultação de informações; e 

manipulação das evidências. 

Durante uma crise, o tempo é um fator diferencial, sua negligência ou má 

administração presumivelmente gera danos irreversíveis. Deste modo, esse item 

deve ser reconhecido como elemento de primordial importância estratégica. A 

divulgação de fatos prejudiciais à imagem da empresa necessita de uma reação 

apropriada dentro das primeiras horas, visto que a rapidez na troca de informações 

pode causar elevado impacto negativo, devido, principalmente, à internet, a qual 

permite acesso a grande público. Contudo, regras como transparência e 

esclarecimento completo dos fatos devem ser observadas. 

 A detecção do incidente foi tardia e isso prejudicou o início da reação de 

contenção dos volumes vazados. Desse modo, quando percebida uma situação de 
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crise, as atenções foram voltadas para a solução técnica e contingência. No entanto, 

o esclarecimento ao público foi negligenciado inicialmente, daí observa-se a 

necessidade não só de uma estrutura que preveja pessoas específicas para lidar 

com tal quesito, mas também que isso ocorra na prática. 

Os relatos iniciais não retratavam a real situação, tanto os intervalos de 

atualização como as próprias informações divulgadas eram insatisfatórios. Portanto, 

pode-se dizer que houve uma priorização da solução técnica em detrimento de 

declarações públicas consistentes, quando na verdade deveria ter ocorrido uma 

simultaneidade das ações, visto que as mesmas não são excludentes. 

Diante dos fatos, e depois de concluída a investigação do caso, pode-se 

observar que a empresa se pronunciou de forma contestável. Em sua declaração, foi 

argumentado que o acontecimento sucedeu de falhas geológicas naturais, mas uma 

investigação do caso possibilitou perceber que foram erros de projeto que tomaram 

proporções maiores pela imperícia da equipe operacional. Neste sentido, há grande 

probabilidade de a credibilidade da empresa ser prejudicada nesta tentativa de 

sustentar respostas equivocadas às denúncias e acusações dirigidas à corporação 

no decorrer da crise. 

A opinião da sociedade sobre a empresa pode ser, ainda, fortemente 

influenciada pelas estratégias adotadas quanto à maneira como a mesma se 

pronuncia sobre seu posicionamento. Durante esclarecimentos perante o governo, a 

decisão de a empresa colocar o, até então, presidente local da EPP foi entendida 

como inadequada. Apesar da importância de o principal executivo da empresa no 

país estar presente em tal situação, o fato de não dominar a língua local causa 

dificuldades de comunicação e pode piorar a crise. Assim, uma recomendação seria 

designar um representante nativo para prestar depoimentos.  

Concernente ao posicionamento assumido pela empresa diante da mídia é 

possível identificar a tentativa de construção de colocações principais e que se 

tornam frequentes no discurso da empresa. MEDEIROS et al. (2013) disserta sobre 

alguns pontos que podem ser aplicados em tais situações. Dentre posicionamentos 

existentes indicam-se como aplicáveis os discursos: imprevisibilidade do 

comportamento da natureza; ausência de perigo ou risco ao meio ambiente; 

inexistência de crime ambiental; e reconhecimento da responsabilidade;  
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A aplicabilidade tais apontamentos foram embasados, principalmente, na 

pesquisa em reportagens publicadas pela imprensa e no website da própria empresa 

durante o período do incidente. 

Uma principal declaração que embasa o primeiro ponto ocorreu durante uma 

entrevista do presidente da EPP, na qual ele argumentou que a real complexidade 

geológica da região faz com que existam características diferentes em cada parte de 

um reservatório e, portanto, não é possível prever completamente o seu 

comportamento. Contudo, informou que intencionava garantir que tais problemas 

não ocorressem novamente e comprometeu-se a realizar avaliações mais 

detalhadas. Deste modo, a empresa que havia sido acusada de falhas de projeto e 

de operação não admitiu sua falha e atribuiu a culpa à natureza. 

Num segundo posicionamento, a companhia afirmou que o contínuo 

monitoramento e análises disponíveis revelaram que o incidente não acarretou 

danos a pessoas ou ao ambiente, incluindo a fauna e flora marinha. A organização 

embasou seu argumento, principalmente, no fato de o óleo não ter atingido a costa. 

Apesar de a EPP ter sido acusada de praticar um crime ambiental, a mesma 

se mostrou resolutamente contrária à incriminação. A companhia assegurou sua 

inocência e declarou que o promotor do caso já havia aberto outras ações judiciais 

igualmente absurdas, as quais não foram baseadas em fatos. 

No último ponto assinalado, a EPP reafirmou seu compromisso com a solução 

do problema e que mobilizaria todos os recursos necessários para eliminar qualquer 

mancha de óleo que ainda restasse. 

Dentre as medidas adotadas para combate às acusações recebidas, 

esclarecimento ao público a respeito do incidente e divulgação de uma boa imagem 

da empresa, evidencia-se o estabelecimento de uma seção do website da própria 

companhia com atualizações diárias da situação. Neste local foram colocados tanto 

informativos diretos da EPP bem como notícias selecionadas dentre as veiculadas 

na imprensa e opinião de outros especialistas com as devidas explicações técnicas. 

Ainda referente ao meio de comunicação utilizado, foi fornecido ao público, além dos 

relatos, vídeos, fotografias e mapas que apresentavam o esforço e atuação da 

organização sobre o acontecimento. Tais artifícios visuais são entendidos como 
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provas e são importantes para que os stakeholders, de modo geral, possam dar 

credibilidade ao enunciado pela empresa. 

Com base nessas observações, nota-se que uma das estratégias adotadas 

pela EPP para o gerenciamento da crise no âmbito da comunicação com o público é 

a reafirmação de sua missão e valores.  

 

c) Continuidade de Negócios 

No que diz respeito à continuidade de negócios, reitera-se sua 

conceptualização através da definição dada ao termo pela ISO 22301 como “a 

capacidade da organização para continuar a entrega de produtos ou serviços aos 

níveis pré-definidos e aceitáveis na sequência de um incidente disruptivo”. 

Ademais, cumpre salientar que a perfuração de poços não se caracteriza 

como a atividade fim da EPP apesar de ser parte integrante da operação necessária 

para obtenção do produto do qual advêm seus rendimentos. Todavia o poço que 

estava sendo perfurado não tinha como objetivo a produção, e sim a avaliação 

geológica da região. Uma última particularidade do caso a ser pontuada é que tal 

atividade não interferia em nada na produção do campo, visto que o mesmo possui 

diversos poços produtores que não foram afetados pelo incidente, além de estes 

serem interligados a uma diferente plataforma. 

Deste modo, ao observar as circunstâncias do acontecimento associadas à 

definição de continuidade de negócios mencionada pode-se concluir que apesar de 

a atividade de perfuração ter sido primeiramente interrompida em virtude do 

incidente e, posteriormente, proibida pelo órgão regulador local, não houve 

suspensão do processo de negócio visto que não houve indisponibilidade de 

componente crítico para sua continuidade. 

Portanto, foi assumido que a estratégia referente a esta etapa restringe-se a 

não interrupção da produção do campo ainda que disponibilizados recursos e 

pessoal para solucionar o vazamento e atuar corretivamente nas consequências do 

incidente. 
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4.4 Lições Aprendidas e Proposta de Melhorias 

A partir da análise do cenário de resposta ao incidente, juntamente com a 

identificação das consequências de práticas adotadas e de posicionamentos 

assumidos, foi possível reconhecer tanto os pontos de grande eficiência na atuação 

e outros que necessitam de maior atenção para melhoria do método. Tal análise 

teve como objetivo evitar que erros sejam repetidos em futuras necessidades de 

atividade semelhante ou em outras situações de emergência de modo geral. 

Deste modo, é possível sugerir implementação de ações que visam corrigir as 

principais falhas observadas propondo medidas que possam solucionar ou mitigar o 

problema, auxiliar na previsão de novas adversidades e, assim, melhorar o processo 

de resposta a emergências. O plano de ação desenvolvido é detalhado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Plano de Ação. 

Item Aspecto 
Lições Aprendidas e 

Oportunidades de 
Melhoria 

Plano de Ação 

1 
Equipe de 
Resposta 

Necessidade de 
especialistas em 
discussões quanto às 
operações subsea e 
condições do leito 
marinho. 

Prever a inclusão de 
representantes das 
equipes de perfuração e 
subsea na equipe de 
resposta, ou outros 
especialistas necessários. 
 

2 
 

Sala de 
Emergência 

 

Necessidade de sala 
de emergência com 
tamanho suficiente 
para acomodar toda a 
equipe estratégica. 
 

Verificar se há um centro 
de comando do incidente e 
se atende às 
necessidades. 
Disponibilizar salas 
próximas para reuniões 
paralelas. 
 

3 
 

Ferramenta 
de auxílio à 

resposta 
 

Necessidade de 
informação geográfica 
e visualização de 
resposta. 
 

Utilizar o software GIS 
(Geographic Information 
System) e treinar o 
pessoal. 
 

4 
 

Segurança 
patrimonial 

 

Grande movimentação 
de pessoas gera 
necessidade de 
controle de acesso. 
 

Revisar protocolo de 
segurança patrimonial e 
criar procedimento para 
garantir seu uso na fase 
da resposta à emergência. 
 

5 
Informação 
do campo 

A organização dos 
relatórios recebidos de 

Criar procedimentos de 
envio e recebimento de 
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Item Aspecto 
Lições Aprendidas e 

Oportunidades de 
Melhoria 

Plano de Ação 

diferentes fontes das 
equipes de campo 
precisa de um melhor 
controle e acesso. 

relatórios. E facilitar 
acesso através de 
planilhas de controle. 
 

6 
Informação 
do campo 

Falta de organização 
no recebimento de 
informações do 
campo. 

 
Determinar horários e 
frequência de conferências 
do EGE com as diferentes 
embarcações (horas 
diferentes para cada uma) 
para atualizações. 
 

7 
Relação com 
órgãos locais 

Necessidade de maior 
proximidade com 
autoridades. 
 

Criar procedimentos de 
integração das agências e 
autoridades com a equipe 
de resposta. 
 

8 
 

Detecção de 
manchas de 

óleo 

Necessidade de 
métodos eficientes de 
detecção de manchas 
de óleo no mar. 
 

Adotar métodos como 
imagens de satélite e radar 
infravermelho. 
 

9 
Verificação 

dos recursos 
de resposta 

Necessidade de 
acompanhar condição 
dos equipamentos de 
resposta das 
embarcações. 

Realizar manutenção 
preventiva dos recursos, 
controlar e requisitar 
atualização. Exigir 
treinamentos práticos 
periódicos e evidências. 
 

10 
 

Comunicação 
 

Necessidade de 
garantia de troca de 
informações internas. 
 

Celulares, com reservas, 
para todos os integrantes 
da equipe de resposta. 
 

11 
 

Comunicados 
à imprensa 

 

Aprovação de 
mensagem à imprensa 
pela gerência em 
cidades com diferença 
de fuso horário, 
gerando atraso. 
 

Criar modelos pré-
aprovados de 
comunicados à imprensa 
para envio por aprovação 
interna. Rever esse 
processo de aprovação. 
 

12 
 

Relação com 
a mídia 

 

EPP levou muito 
tempo para reagir às 
notícias da mídia.  
 

Treinar equipe para 
relação com mídia e 
identificar e capacitar 
representante com 
domínio na língua local 
para declarações oficiais. 
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Item Aspecto 
Lições Aprendidas e 

Oportunidades de 
Melhoria 

Plano de Ação 

13 
 

Equipe de 
crises 

 

Demora na ativação 
do EGC, que poderia 
ter auxiliado na crise, 
comunicação e outros. 
 

Rever critérios para 
ativação do EGC. Garantir 
comunicação imediata do 
incidente e monitorar a 
situação. 
 

14 Notícias 

Necessidade de 
infraestrutura para 
acompanhar as 
notícias. 

Utilizar telas com acesso 
aos principais canais da 
mídia, videoconferências e 
buscas especializadas. 

    

15 
Plano de 
Ação do 
Incidente  

Necessidade de 
objetivos e estratégias 
com identificação de 
responsáveis e prazo. 

Treinar equipe de resposta 
para elaborar IAPs, 
usando planos existentes. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 



 

Capítulo V – Conclusão e Sugestão de Novas Pesquisas 

 

A presente pesquisa teve como objetivo realizar uma comparação entre a 

literatura existente e a realidade das práticas adotadas no meio corporativo de forma 

a identificar eventuais divergências e dificuldades. Os objetivos, portanto, foram 

alcançados e isto pode ser evidenciado através do exposto nas lições aprendidas, 

descritas no estudo de caso. 

O estudo tinha, ainda, como expectativa responder à questão quanto ao fato 

de um engenheiro de petróleo possuir competências para desempenhar funções e 

assumir responsabilidades de gerenciar uma crise na indústria do petróleo, bem 

como elaborar e avaliar procedimentos a serem seguidos em tais situações. 

Novamente pode-se perceber que foram obtidos subsídios necessários para inferir 

que o planejamento ideal é quando as práticas a serem desempenhadas numa crise 

são definidas e organizadas por uma equipe multidisciplinar. No entanto, o 

engenheiro de petróleo, através da sua visão holística do processo relacionado à 

produção e exploração de hidrocarbonetos, permite grande contribuição se adotada 

a estratégia de incluí-lo em tais equipes. 

No que se refere à possibilidade de este profissional assumir posições de 

comando num gerenciamento de crise, verifica-se a importância de ele possuir 

habilidades e conhecimentos relacionados à gestão organizacional, o que também é 

cabível a esta especialidade da engenharia. No entanto, este engenheiro, embora 

receba capacitação quanto aos fundamentos técnicos das atividades do setor e 

noções teóricas de gestão empresarial, o segundo de forma menos expressiva, 

destaca-se que durante o período acadêmico há pouca produção prática quanto a 

tais quesitos. Assim, é imprescindível treinamento adequado e que haja ascensão 

gradual nas posições assumidas em tais equipes, a qual deve ocorrer em 

consonância com o nível de experiência adquirida. 

Com base no discorrido, pode-se ampliar o pressuposto admitido para a 

definição da equipe de gerenciamento de crises. É possível deduzir, portanto, que 

nos demais setores da economia a inclusão de profissionais específicos da área em 

setores de estratégias de crises permite gerar resultados vantajosamente positivos. 
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Isso ocorre devido ao fato de tais especialistas contribuírem de forma diferenciada 

quanto ao aspecto característico existente em cada caso. 

Outro ponto que pode ser observado através da pesquisa leva em 

consideração que para viabilizar projetos no setor de óleo e gás, sobretudo aqueles 

localizados em províncias offshore, é necessário que as companhias petrolíferas 

possuam alta capacidade financeira de modo a garantir a vitalidade e sobrevivência 

ainda quando determinados projetos exploratórios não resultem em sucesso. 

Contudo, mesmo as maiores e mais ricas empresas de petróleo, ainda que bem 

preparadas para as circunstâncias mais adversas, estão sujeitas a crises que podem 

afetar profundamente a organização. 

Visto que ao longo do estudo foram, ainda, apresentados os conceitos e 

estratégias que, atualmente, são utilizados para se descrever e como proceder 

durante uma crise, defende-se que é possível planejar estruturas de respostas que 

funcionem de acordo com os incidentes previstos através dos mapas de riscos 

elaborados. Porém, cumpre salientar que tais previsões não garantem a total certeza 

de que o incidente incorra conforme presumido, que o mesmo fora predito ou, ainda, 

que a sua sequência seja completamente atendida pela estrutura predefinida. 

Portanto, um aspecto a ser assinalado acerca da estrutura planejada é que esta 

deve dispor, em suas características, de flexibilidade suficiente para adequação a 

diferentes tipos de resposta. 

Tendo como base a argumentação elucidada no estudo alega-se que o 

“Gerenciamento de Crises” é entendido como parte integrante de um processo que 

corresponde ao “Gerenciamento de Continuidade de Negócios”, o qual se configura 

em diversas etapas que necessitam estar muito bem integradas. Entretanto, há uma 

crescente preocupação com a importância que é dada à crise e isso tem feito surgir 

novos termos e denominações que buscam demonstrar de forma mais adequada à 

influência desse item na situação enfrentada. Porém, a fim de melhor esclarecer 

todo o processo, uma cronologia dos fatos revela que deve haver a resposta tática 

inicial ao incidente, em seguida, o gerenciamento de crises é acionado para lidar 

com as questões relacionadas, principalmente, às comunicações a serem feitas e 

imagem da empresa e, por fim, prolongam-se as ações referentes à continuidade 

dos processos que são de essencial importância para os negócios da organização. 
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Ademais, ressalta-se que apesar da sequência cronológica apresentada, há 

interfaces ao longo do encadeamento de uma crise, de modo que cada incidente 

tem sua necessidade de ativação de diferentes tipos de resposta em seu tempo 

específico. A maioria das vezes o acionamento de tais equipes ocorre de forma 

paralela, ou seja, a equipe de gerenciamento de crises também pode ser ativada 

durante a atuação de resposta à emergência. 

Haja vista a referida organização, nota-se que tanto a atribuição da devida 

importância ao tempo de mobilização de equipes específicas para cada área, bem 

como a priorização de ações de acordo com a imprescindibilidade do processo são 

fundamentais para uma boa estruturação de resposta. Assim, constata-se que o 

posicionamento da empresa durante uma crise deve ser deliberado juntamente com 

as decisões estratégicas da companhia e, portanto, necessitam de alinhamento com 

a cultura organizacional, a qual é direcionada pelos valores, visão e missão da 

empresa. 

Deste modo, o estudo de caso permitiu observar o funcionamento de um 

gerenciamento de crises em condições reais. O incidente, mesmo se caracterizado 

como de proporções moderadas, ou até mesmo pequenas quando comparada a 

outros grandes acidentes, e de, relativamente, pequeno impacto socioambiental, 

admitiu grande repercussão, corroborando a importância da observância do 

momento recomendado para o posicionamento da empresa.  

A partir da análise do caso, ainda foi revelado que apesar da necessidade de 

se investir na resposta ao incidente, há situações nas quais o uso das ferramentas 

apropriadas podem evitar o desgaste e estresse de uma crise. Não avaliar 

adequadamente os riscos inerentes ao projeto podem ter reflexos como falhas na 

condução das operações. Entretanto, tais consequências, muitas vezes, podem ser 

evitadas se corrigidas deficiências na cultura de segurança da organização, 

debilidades na gestão de riscos ou falta de um processo de gestão de mudanças 

necessária. 

Adicionalmente, destaca-se que não basta somente uma boa estrutura de 

resposta documentada, ainda que a mesma preveja a utilização de diversas equipes 

com diferentes níveis de atuação. Assim, verifica-se que é necessário, também, 

integrar tal estrutura a realidade do pessoal que é mobilizado de acordo com as 
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necessidades. Além disso, observa-se que a flexibilidade para expansão dos grupos 

de atuação deve ser considerada, recorrendo, por vezes, até mesmo a recursos 

mundiais da companhia. Ademias, cada plano de resposta precisa ser consistente e 

conter as principais informações como contatos necessários durante uma crise, 

desde fornecedores a órgãos governamentais envolvidos. 

Outro aspecto de essencial importância é o devido treinamento, uma vez que 

durante a crise cada indivíduo deve ter em mente sua função, a quem responder, 

quando e como agir. O acompanhamento da implementação dos programas 

desenvolvidos pela empresa também é um requisito a ser cumprido e, assim, 

identifica-se a necessidade de desenvolver indicadores e outros meios de constante 

avaliação do desempenho de todo o grupo. 

No que diz respeito às estratégias das empresas, um último ponto que 

merece atenção é quanto a atualização dos planos de gerenciamento de crises que 

deve ocorrer periodicamente posto que tal processo é entendido como crítico para 

garantir uma gestão de crise efetiva. A não observância de tal exigência permite que 

os projetos, ainda que bem elaborados, se tornem obsoletos e, consequentemente, 

ineficientes. Desta forma, percebe-se que uma das mais proveitosas maneiras de 

melhorar tais planos é através do estabelecimento de exercícios e testes de 

circunstâncias que retratem a realidade, por meio dos quais são possíveis de se 

verificar o desempenho da equipe e oportunidades de melhoria. Dentre os testes 

que são comumente realizados alguns procedimentos como a revisão das 

ferramentas de comunicação, confirmação de contatos e reprodução de cenários 

são bastante recomendáveis. Com tais demandas em vista, é possível observar que 

o PDCA é um método extremamente recomendável para a constante melhoria dos 

planos elaborados por cada empresa. 

Por fim, atesta-se que a estrutura governamental brasileira de resposta a 

emergências é insuficiente para suprir eventuais demandas. Tendo em vista que os 

órgãos envolvidos na supervisão das atividades do setor abordado no estudo não 

apresentam estrutura integrada, treinamento ou recursos suficientes, é possível 

reconhecer que, se ocorrido um desastre, essas entidades não aparentam, 

atualmente, ser capazes de garantir a segurança ou auxílio adequado no controle de 

tais situações. Há interesses do governo, empresas e sociedade que tais eventos 

sejam controlados de forma rápida e, para isso, espera-se que os órgãos 
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governamentais sejam competentes para contribuir mesmo em casos que as 

empresas sejam responsáveis pelos prejuízos causados. Entretanto, muitos 

aspectos ainda precisam ser implementados, como a criação de bancos de dados 

brasileiros significativos que permitam o acesso de empresas às estatísticas e lições 

aprendidas nos eventos locais ou ainda em ocorrências internacionais que 

apresentem similaridades com alguma região do país. 

De forma a contribuir com sugestões para futuros desenvolvimentos, 

primeiramente pontua-se que a presente pesquisa limitou-se a estudar as práticas 

referentes ao gerenciamento de crises, no entanto, conforme anteriormente 

elucidado, tal assunto situa-se dentro de uma temática mais ampla, referente a 

continuidade de negócios. Futuros estudos podem ser direcionados para análise das 

medidas a serem adotadas de forma a evitar a interrupção dos negócios que se 

iniciam ainda durante a atuação da equipe de crise, mas que se estendem até o 

reestabelecimento do negócio por completo. 

Por último, sugere-se, como uma segunda alternativa, a análise da influência 

e atuação das entidades governamentais brasileiras, relacionadas com o setor de 

óleo e gás, nos incidentes offshore. Este estudo pode abordar as questões 

referentes aos recursos e estrutura de resposta necessários ao país para efetiva 

contribuição na mitigação dos danos. Recomenda-se uma avaliação sobre o atual 

Plano de Contingência Nacional, de forma a confrontar aspectos de sua estrutura de 

resposta com o ICS, o qual é amplamente utilizado no mundo. 
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