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RESUMO 

 

O acidente com o navio FPSO Cidade de São Mateus, ocorrido em fevereiro de 2015, 

no Espírito Santo, insere-se no rol dos grandes desastres internacionais da indústria do 

petróleo, assim como os acidentes com as plataformas Piper Alpha, P-36 e DeepWater 

Horizon. A embarcação pertencia à empresa BW Offshore, mas era afretada pela Petrobrás. O 

saldo foi de 9 mortos e 26 feridos, alguns destes gravemente. 

Nosso objetivo é avaliar o peso dos fatores de natureza gerencial e organizacional 

como elementos que contribuíram para agravar o grau de risco da atividade no FPSO e 

ocasionaram a explosão na sua Casa de Bombas. Espera-se, assim, conduzir a análise para 

além das chamadas causas imediatas (erro humano e falhas técnicas). 

No que diz respeito aos métodos de investigação, foi realizada uma análise minuciosa 

dos relatórios finais produzidos pela Petrobrás e pela Agência Nacional do Petróleo. O texto 

construído tem seu referencial teórico-metodológico calcado prioritariamente na Ergonomia 

da Atividade, recorrendo, quando necessário, a contribuições de disciplinas como a 

Psicodinâmica do Trabalho e da perspectiva ergológica, na linha de uma abordagem 

interdisciplinar. Também foram de suma importância as entrevistas realizadas com 

profissionais ligados ao setor offshore brasileiro, em especial um técnico de manutenção que 

trabalhou na referida embarcação. 

Os resultados indicam que os fatores organizacionais exerceram, de fato, um papel 

importante para o acontecimento do acidente. O salto tecnológico observado na exploração de 

petróleo em águas profundas e ultraprofundas contrasta com uma perigosa defasagem na 

gestão do risco, expondo graves lacunas no campo da saúde, segurança e meio ambiente. 

 

Palavras-chave: FPSO Cidade de São Mateus, Trabalho Offshore, Saúde e Segurança do 

Trabalho, Falhas Organizacionais 



ABSTRACT 

 

The accident with the FPSO Cidade de São Mateus vessel, which occurred in 

February 2015, in Espírito Santo, is part of the worst international oil industry disasters, as 

well as the accidents with the Piper Alpha, P-36 and DeepWater Horizon platforms. The 

vessel belonged to the Norwegian company BW Offshore, but was chartered by Petrobras. 

The balance left was 9 dead and 26 injured, some of these seriously. 

Our objective is to evaluate the importante of managerial and organizational factors 

as elements that contributed to aggravate the degree of risk of the activity in the FPSO and 

caused the explosion in its Pump Room. It is hoped, therefore, to conduct the analysis beyond 

the so-called immediate causes (human error and technical failures). 

With regard to research methods, a thorough analysis of the final reports produced 

by Petrobras and the National Petroleum Agency was carried out. The constructed text has its 

theoretical and methodological framework focused primarily on the Ergonomics of the 

Activity, using, when necessary, the contributions of disciplines such as Work 

Psychodynamics and the ergological perspective, in line with an interdisciplinary approach. 

The interviews with professionals related to the Brazilian offshore sector were very important, 

in particular that one with a maintenance technician who worked on the aforementioned 

vessel. 

The results indicate that the organizational factors did play an important role in the 

event of the accident. The technological leap observed in oil exploration in deep and ultra 

deep waters contrasts with a dangerous delay on risk management, exposing serious gaps in 

health, safety and the environment. 

 

Keywords: FPSO Cidade de São Mateus, Offshore Employment, Workplace Health and 

Safety, Organizational Faults 

  



RÉSUMÉ 

 

L’accident du navire FPSO Cidade de São Mateus, survenu en février 2015 à 

Espírito Santo, fait partie des principales catastrophes de l’industrie pétrolière internationale, 

ainsi que des accidents avec les plates-formes Piper Alpha, P-36 et DeepWater Horizon. Le 

navire appartenait à la société norvégienne BW Offshore, mais a été affrété par Petrobras. Le 

résultat a été tragique: 9 morts et 26 blessés, dont certains gravement. 

Notre objectif est d’évaluer le poids des facteurs de nature managériale et 

organisationnelle en tant qu’éléments qui ont contribué à aggraver le degré de risque de 

l’activité dans le FPSO et ont provoqué l’explosion de sa Pump Room. On espère donc 

conduire l’analyse au-delà des causes dites immédiates (erreur humaine et échecs techniques). 

En ce qui concerne les méthodes de recherche, une analyse approfondie des rapports 

produits par Petrobras et l’Agence Nationale du Pétrole a été réalisée. Le texte construit a son 

cadre théorique et méthodologique axé principalement sur l’Ergonomie de l’Activité, en 

utilisant, le cas échéant, les contributions de disciplines telles que la Psychodynamique du 

Travail ou de la perspective ergologique, en ligne avec une approche interdisciplinaire. Les 

entretiens avec des professionnels du secteur offshore brésilien, en particulier un technicien de 

maintenance qui avait travaillé sur le navire susmentionné, ont également été importants. 

Les résultats indiquent que les facteurs organisationnels ont joué un rôle important 

dans le cas de cet accident. Le saut technologique observé à l’exploration pétrolière dans les 

eaux profondes et ultra profondes contraste avec un retard dangereux dans la gestion des 

risques, exposant de graves lacunes dans la santé, la sécurité et l’environnement. 

 

Mots-clés: FPSO Cidade de São Mateus, Activités Offshore, Santé et Sécurité au Travail, 

Échecs Organisationnels 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Embora se pregue a necessidade de utilização das chamadas energias renováveis, 

como solar e eólica, a humanidade ainda vive uma grande dependência dos combustíveis 

fósseis, que seguirão tendo grande importância na base energética mundial por muitas 

décadas. Mesmo a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, na Inglaterra, que deu ao 

carvão o status de principal base energética, fê-lo por meio de um processo histórico, lento e 

gradual, o que acreditamos que também acontecerá com o ciclo de ascensão e queda do 

petróleo. Desde que ele foi descoberto como fonte de energia, seu consumo apenas aumentou, 

ano após ano, principalmente no último século. 

O caráter de dependência exacerbada da sociedade contemporânea em relação ao 

petróleo é um evento relativamente recente, mas sua relação com o homem é milenar. Os 

primeiros registros históricos de sua utilização datam de 4.000 a.C., através de exsudações e 

afloramentos comuns no Oriente Médio. Os povos da Mesopotâmia, Egito, Pérsia, Judeia e 

até no Império Romano já utilizavam o chamado betume com diversas finalidades, como 

pavimentação de estradas, aquecimento, iluminação de casas, flechas incendiárias e 

lubrificantes. Estima-se que os chineses, por sua vez, já perfuravam poços, usando hastes de 

bambu, em, no mínimo, 347 a.C. Em viagem pelo norte da Pérsia (atual Irã), em 1271, o 

explorador e mercador Marco Polo descobriu que o petróleo já era produzido em escala 

comercial para os padrões da época em Baku, no Azerbaijão, localidade que veio a 

experimentar um boom petrolífero a partir do último quarto do século XIX (SHAH, 2007). 

Mas foi realmente a partir do século XX que a exploração destes hidrocarbonetos 

entrou em processo de plena expansão, que dura até os dias de hoje. Passando pelo já citado 

Azerbaijão, as primeiras descobertas nos Estados Unidos (por meio do famoso coronel Drake) 

e no Oriente Médio, a família Rockfeller e as Sete Irmãs, a criação da OPEP e os dois 

choques do petróleo, esta é uma história repleta de avanços tecnológicos. O mais recente deles 

foi a descoberta de grandes reservas na camada Pré-Sal do litoral brasileiro, fato este que já 

inseriu o Brasil na lista de 20 países detentores das maiores reservas do mundo. 

Consolida-se, assim, a liderança do nosso país em tecnologia de exploração e 

produção em águas profundas e ultraprofundas, confirmando o potencial brasileiro para 

desenvolvimento dos reservatórios descobertos na última década. O Pré-Sal também gera a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Betume


17 

 

 

expectativa de descoberta de novas reservas, tanto no Brasil quanto na costa oeste do 

continente africano. Alguns falam no chamado “triângulo de ouro”, que envolveria, por 

questões geológicas, a costa sudeste do Brasil, o Golfo do México e a costa ocidental da 

África. 

A participação da indústria petrolífera em nosso Produto Interno Bruto (PIB) passou 

por um período de crescimento desde o final dos anos 90 até 2014 (13%). A projeção era de 

que este número avançasse até 20% em 2020, mas, no contexto da crise econômica que se 

arrasta desde 2008, a queda do preço das commodities acertou em cheio o setor petrolífero, 

levando à demissão de milhares de trabalhadores terceirizados. Esta situação teve reflexos 

(ainda não superados) muito negativos no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, 

observando-se uma diminuição na atividade de empresas que operavam a pleno vapor em 

Macaé e nas cidades próximas. Associando-se a isto a crise político-econômica que abala a 

Petrobrás e o país, a porcentagem de participação do setor petrolífero no PIB brasileiro 

estabilizou-se em 13% (ANP, 2018). 

 

Gráfico 1 – Participação do petróleo no PIB brasileiro 

 

Fonte: IBP (2014) 

 

Apesar destas oscilações conjunturais, o prognóstico é que a indústria se recupere 

paulatinamente, afinal, costuma-se brincar no meio profissional que “o melhor negócio do 

mundo é uma empresa de petróleo bem administrada, e o segundo melhor é uma empresa de 

petróleo mal administrada”. Esta máxima, embora irônica, reflete o ambiente de lucros 
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astronômicos no setor, apesar das tantas crises econômicas e oscilações no preço do barril já 

vividas. 

O fato é que a exposição deste segmento tem começado a chamar a atenção, ainda que 

timidamente, para as áreas da Saúde Ocupacional (expressão mais utilizada no meio 

empresarial) e da Segurança do Trabalho. Entenda-se a primeira como “a promoção de 

condições laborais que garantam o mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, 

protegendo a saúde dos trabalhadores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, 

prevenindo e controlando os acidentes e as doenças através da redução das condições de 

risco” (FREIRE, 2012). Já a segunda seria compreendida como as medidas adotadas com 

vista a minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, protegendo a integridade do 

trabalhador e sua capacidade de trabalho. Ambas as concepções são integrantes de um 

processo mais amplo, o de gestão em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). 

A indústria petrolífera emprega mão de obra considerável, numa longa cadeia 

produtiva que envolve diversas empresas para além das que se relacionam diretamente com a 

exploração e extração de óleo e gás. Dentre estes setores podemos citar os de logística, refino, 

indústria naval e tantos outros. Ou seja, trata-se de um ramo onde grandes lucros são obtidos, 

porém são construídos com a participação e o trabalho de muitas mãos além daquelas dos 

proprietários, acionistas, investidores e especuladores financeiros. 

Referimo-nos, mais especificamente, aos trabalhadores que não estampam capas de 

jornais ou revistas, mas sofrem diariamente com metas produtivas agressivas que, para serem 

atingidas, podem ferir sua integridade física e/ou mental. São estes trabalhadores o alvo desta 

dissertação. Muitos perderam sua condição de continuar trabalhando (ou até mesmo a vida), 

foram aposentados precocemente (quando conseguem se aposentar por invalidez) ou são 

coagidos a permanecer em silêncio, convivendo com fatores de risco que suportam em nome 

de seus empregos. Ignorando a força de trabalho como a mais importante das forças, acabam 

alienados de seus próprios atos por conta dos ditames da lógica capitalista (MARX, 2013). 

Estes acontecimentos terminam por fazer com que a história do ouro negro adquira contornos 

de vermelho. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A descoberta de petróleo na camada pré-sal de seu litoral ainda possibilitará ao Brasil, 

após longo e ainda não superado período de crise, retomar o crescimento econômico e 
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expandir sua indústria petrolífera, além de atrair a atenção de numerosas empresas 

estrangeiras. Ao continuar a produção dos campos já descobertos através do aperfeiçoamento 

dos métodos de elevação e recuperação1, há também o desafio de dar seguimento à extração 

de óleo e gás dos campos do Pré-Sal, algo que vem sendo gradualmente superado com um 

produção diária que ultrapassa 1,4 milhão barris/dia (PETROBRÁS, 2017a). Ou seja, o Pré-

Sal já é incontestavelmente uma realidade. Para isto, foi necessária a utilização de novas 

tecnologias, dado que os reservatórios encontram-se a grandes profundidades e diferentes 

pressões e temperaturas em relação aos anteriormente explorados, como aqueles da camada 

pós-sal. Cabe lembrar que uma reformulação da logística atual (os campos do Pré-Sal 

encontram-se a até 300 km da costa) também é muito importante. 

Contudo, embora os meios de comunicação divulguem com mais frequência notícias 

de natureza econômica, política ou ambiental sobre o setor petrolífero, os níveis de qualidade 

de vida e o bem-estar dos trabalhadores ligados a esta indústria, principalmente os que 

trabalham em plataformas offshore, ainda permanecem envoltos em certo mistério. Veiculam-

se muitas reportagens (necessárias) sobre a precária situação de trabalho de professores, 

médicos e outras profissões, mas conhece-se, de modo geral, ainda muito pouco sobre o 

cotidiano daqueles que lidam com um segmento responsável, direta ou indiretamente, por 

mais de 10% do PIB brasileiro. Uma grande e rara surpresa foi a exibição do filme Horizonte 

Profundo (2016), que abordou a explosão ocorrida no Golfo do México, em 20 de abril de 2010, 

na plataforma DeepWater Horizon, da empresa Transocean, que estava a serviço da BP (British 

Petroleum). Além da morte de 11 trabalhadores, este foi o pior vazamento de óleo da história dos 

Estados Unidos, com perda total da unidade, fazendo eco, inclusive em número de óbitos, com o 

acidente da P-36. 

A maior parte da exploração do petróleo no Brasil é offshore. Neste ambiente, apenas 

os acidentes em grande escala costumam ter alguma repercussão na mídia e na socidade, 

como, por exemplo, o vazamento de óleo na Baía de Guanabara (2000), o naufrágio da P-36 

(2001), o adernamento da P-34 (2002), o vazamento de óleo em um poço da empresa norte-

americana Chevron (2011), no campo de Frade e, mais recentemente, a explosão no navio 

FPSO Cidade de São Mateus, no Espírito Santo (2015). Entretanto, diversos sinistros com 

quantidade variável de feridos/mortos acontecem todos os meses e não ocupam com destaque 

o noticiário, talvez apareçam em reportagens secundárias que passam despercebidas. Pior, 

muitos acidentes podem ser subnotificados, transformando a vida dos acidentados, que às 

                                                           
1 Fornecimento de energia auxiliar para que os hidrocarbonetos alcancem a superfície. 
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vezes ficam incapacitados de trabalhar, em uma verdadeira via crucis na busca por 

reconhecimento do nexo causal e indenização referente aos danos (físicos, mentais, materiais 

e morais) sofridos (FIGUEIREDO, 2012). Esse enquadramento também dificulta a atuação 

dos sindicatos, que acabam não dispondo de dados reais e confiáveis sobre os acidentes em 

plataformas e terminam por desenvolver investigações paralelas para retratar a verdadeira 

situação dos trabalhadores na indústria petrolífera offshore. 

Procura-se, assim, pressionar as empresas do ramo a serem transparentes e realizarem 

as mudanças necessárias que fortaleçam uma cultura de prevenção e, em caso de acidente, 

garantam seu reconhecimento e medidas mitigadoras eficientes, sem a pronta culpabilização 

dos acidentados. Este processo passa pela importância de “mexer na ferida” e focar luz sobre 

as causas subjacentes dos acidentes, evidenciando os fatores de natureza gerencial e 

organizacional que muitas vezes demandam um maior esforço investigativo. Certamente uma 

análise conduzida desta maneira encontrará, para além dos trabalhadores do chão de fábrica, 

outros “culpados”. 

O modelo de gestão do trabalho e de SMS adotado no ramo offshore possui algumas 

contradições e inadequações no que se refere às condições em que se dá a produção, 

comunicação, relações de trabalho e hierarquia vividas pelos trabalhadores. Estas condições 

serão discutidas de formas mais aprofundada ao longo desta dissertação. 

 

1.3 OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente trabalho faz uma discussão em torno das atuais condições de trabalho na 

indústria petrolífera offshore, tendo como base o acidente ocorrido no FPSO Cidade de São 

Mateus, no Espírito Santo, em 11 de fevereiro de 2015, sob a ótica da área de Saúde e 

Segurança do Trabalho. O principal objetivo desta dissertação é avançar não apenas na 

identificação das causas imediatas, mas também dos aspectos de cunho gerencial e 

organizacional ligados ao desastre, fazendo aquilo que Llory & Montmayeul (2014) chamam 

de “análise organizacional da segurança”. 

Além da pesquisa bibliográfica, por meio das entrevistas realizadas/consultadas com 

profissionais em diferentes situações de trabalho (efetivos e terceirizados, afastados ou não – 

e em diferentes cargos), acreditou-se estar explorando diferentes pontos de vista daqueles que 

lidam ou lidaram diretamente com esta indústria, trazendo acúmulo para o debate sobre as 

condições de trabalho neste setor. 
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A escolha deste tema tem como fundamento o interesse em contribuir para descortinar 

os fatores de risco aos quais estão submetidos aqueles que sustentam uma indústria trilionária, 

na certeza de que, se investimentos em pesquisa e novas tecnologias são realizados, buscando 

aperfeiçoar os métodos de produção, elevação/recuperação e refino, estes investimentos 

devem servir também para garantir o bem-estar de seus trabalhadores, posto que são figuras 

indispensáveis em seu funcionamento. Trata-se de uma discussão que raramente está sob os 

holofotes da mídia, em parte, pelo lobby poderoso que as petrolíferas exercem. Em um ramo 

caracterizado pela imposição de metas muito agressivas, esta sede insaciável de lucros 

certamente causa impactos negativos na saúde mental e física dos trabalhadores. 

Contemplados estes impactos, o debate acerca de como tal modelo de produção afeta o 

trabalhador ganha relevância em diversas correntes de estudo. 

Segundo Llory (2001), 97% dos acidentes de trabalho podem ser, se não evitados, pelo 

menos previstos. Trata-se de uma estatística inquietante, que nos deixa uma pergunta: sob a 

ótica dos operadores ou da perspectiva gerencial, até que ponto a cultura de segurança é 

disseminada entre todos os membros da corporação, desde o operador do “chão de fábrica” ao 

executivo? Contrariando os princípios ergonômicos, observa-se que a lógica de que o trabalho 

deve ser adaptado ao trabalhador, e não o contrário, preservando sua qualidade de vida (física 

e mental), muitas vezes não é respeitada. As entrevistas realizadas corroboram esta afirmação. 

Da mesma maneira, a experiência dos trabalhadores que lidam diretamente com as interfaces 

produtivas também não é, em diversas ocasiões, levada em consideração nos projetos de 

plataformas e no seu cotidiano de produção, que obedecem a uma estrutura demasiadamente 

rígida e hierarquizada. 

O estudo sobre o acidente no FPSO Cidade de São Mateus apresenta particular 

importância por: 1) ser o maior acidente offshore em águas brasileiras desde o acidente (e 

posterior naufrágio) com a plataforma P-36, ocorrido em 2001, que levou a óbito 11 

trabalhadores pertencentes à brigada de incêndio e causou um prejuízo estimado, à época, em 

1 bilhão de reais à Petrobrás. Assim, o acidente com o FPSO se insere no rol de outros 

grandes acidentes ampliados em plataformas, como o da Piper Alpha (PATÉ-CORNELL, 

1993) e DeepWater Horizon (HOPKINS, 2012; LE COZE, 2016); 2) ter ocorrido em 

momento de grande instabilidade política e forte crise econômica no país, que atingiram, 

inclusive e em cheio, a Petrobrás. Acreditamos que há um gap na lógica das explicações 

oficiais até aqui existentes e que as investigações conduzidas nos relatórios da Petrobrás e da 

ANP não esclarecem suficientemente as causas do acidente no FPSO (há preponderância de 
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explicações sobre suas causas imediatas), jogando pouca luz sobre aquelas que avaliamos 

serem as mais críticas – as causas subjacentes –, tanto no que diz respeito ao cotidiano da 

plataforma, quanto aos procedimentos adotados ao se detectar o vazamento na Casa de 

Bombas e após a explosão. Em resumo, há um conjunto grave de falhas antes (no dia a dia da 

plataforma), durante e depois do sinistro que não foram suficientemente explorados pelos 

referidos relatórios, mas são de análise indispensável para entendimento da explosão e para 

avanços nos estudos sobre prevenção de acidentes. Nisto reside a originalidade dos resultados 

alcançados, que fizeram valer o esforço da pesquisa, a partir de dados que não foram 

devidamente incorporados em análises anteriores. 

 

1.4 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

O trabalho busca responder à seguinte questão: 

 

i - Quais são as principais causas imediatas e, principalmente, subjacentes – estas mais 

ligadas a aspectos de cunho gerencial e organizacional – relacionadas ao acidente no FPSO 

Cidade de São Mateus? 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Esta dissertação dá continuidade à discussão já iniciada em monografia sobre o tema 

(ADAMS, 2015), que contava, à época, com um arcabouço teórico-metodológico mais frágil 

e menos entrevistas. Por exemplo, além do relatório elaborado pela Petrobrás (PETROBRÁS, 

2015), também conta-se agora com o relatório produzido pela ANP (ANP, 2015), de caráter 

muito mais amplo. Pela importância do acidente no contexto nacional (instabilidade política e 

crise econômica profundas) e, dada a quantidade de material teórico e entrevistas em mãos, 

acreditamos que vale a pena aprofundar a análise sobre a explosão no FPSO Cidade de São 

Mateus. 

Em virtude da questão da pesquisa e de seus objetivos, pode-se classificar esta 

dissertação como um estudo de caso com caráter básico, qualitativo, exploratório e 

bibliográfico. 

A pesquisa científica consiste em um processo metódico de investigação, recorrendo a 

procedimentos científicos, de modo a encontrar respostas para um problema. Para esta 
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pesquisa, é obrigatório avaliar se o problema apresenta interesse para a comunidade científica 

e se constitui um trabalho que irá produzir resultados novos e relevantes para o interesse 

social. Segundo Demo (1996), é possível definir a pesquisa como um questionamento, uma 

intervenção, um diálogo crítico permanente com a realidade. 

Um estudo de caso se caracteriza pela definição de um caso específico – neste texto, o 

acidente no FPSO Cidade de São Mateus – que deseja ser descrito, detalhado e compreendido 

em profundidade através do uso de múltiplas e variadas fontes de dados (CRESWELL, 2014). 

Vale dizer que a presente dissertação, apesar da restrição de acesso ao campo (plataformas 

offshore de petróleo), faz alusão a elementos etnográficos, na medida em que as “etnografias 

focam no desenvolvimento de uma descrição completa da cultura de um grupo, um grupo que 

compartilha uma cultura” (CRESWELL, 2014). No presente texto, além das causas do 

acidente com o FPSO, busca-se também saber um pouco mais sobre o cotidiano dos 

trabalhadores embarcados. 

Trata-se de uma pesquisa básica, pois tem como meta gerar conhecimentos a serem 

aplicados em problemas específicos, no caso, avançar no entendimento sobre as causas 

imediatas e subjacentes da explosão no FPSO Cidade de São Mateus, tendo como pano de 

fundo a estrutura e organização da indústria petrolífera offshore. 

Pode-se afirmar igualmente que este é um estudo qualitativo, dado que estimula os 

entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Procura mostrar 

aspectos subjetivos e atingir motivações não explícitas (ou mesmo conscientes) de maneira 

espontânea, ou seja, contribui para uma reflexão sobre a Saúde e Segurança do Trabalho na 

indústria petrolífera. Desta maneira, também afirma-se o caráter exploratório do texto, pois é 

empreendido um esforço para aproximar-se/familiarizar-se do/com o fenômeno investigado, 

realizando descobertas e facilitando sua compreensão. 

Por último, no contexto dos métodos de investigação, é possível identificar este 

trabalho como bibliográfico, uma vez que é elaborado a partir de materiais já publicados, 

principalmente livros, artigos, relatórios, jornais, boletins e revistas especializadas, somados a 

outros materiais pesquisados/extraídos da internet. Ainda há pouco material disponível sobre 

a explosão no FPSO CSM em sites de pesquisa científica. As buscas nas bases de dados 

Scopus e SciELO revelaram apenas um artigo sobre o acidente, publicado em 2018 na revista 

Safety Science. 

Cabe ressaltar que, ainda no que diz respeito aos métodos de investigação, foi 

realizada uma análise minuciosa dos relatórios finais produzidos pela Comissão de 
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Investigação da Petrobrás (PETROBRÁS, 2015) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP, 2015). Estes relatórios ofereceram a principal base para 

classificação das falhas ocorridas antes, durante e após o acidente. 

O texto construído tem seu referencial teórico-metodológico calcado prioritariamente 

na ergonomia da atividade (FALZON, 2007; WISNER, 2003), recorrendo, de acordo com a 

singularidade e as vicissitudes do contexto estudado, a contribuições da perspectiva 

ergológica (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010) e de disciplinas como a psicodinâmica do 

trabalho (DEJOURS, 1993; DEJOURS, 2012), na linha de uma abordagem interdisciplinar 

(PHILIPPI JUNIOR & SILVA NETO, 2011). 

No que tange ao campo empírico, também serviu como base de consulta o material 

disponível no antigo Núcleo de Inovação, Conhecimento e Trabalho (NEICT), ao qual 

pertenceram os professores Denise Alvarez e Marcelo Figueiredo, que coordenam um projeto 

que versa sobre a tríade “trabalho, saúde e segurança”, focado na indústria petrolífera offshore 

da Bacia de Campos (RJ). Deste acervo, foi consultada uma entrevista com um gerente de 

Recursos Humanos ligado à Petrobrás, aqui chamado de Alberto. 

Ainda neste campo empírico, foram realizadas seis entrevistas com oito profissionais 

de diferentes ramos, que ganharam nomes fictícios2 no texto: 

 

- Um médico do trabalho ligado ao SINDIPETRO-NF (Bruno) 

- Dois engenheiros de petróleo (um casal) que trabalhavam em uma grande empresa 

parapetroleira3 do setor (Carla e Daniel) 

- Dois mergulhadores que trabalhavam em uma empresa prestadora de serviços para a 

Petrobrás (Enoque e Fábio) 

- Uma engenheira de produção que trabalha em uma grande empresa parapetroleira do 

setor (Gabriela) 

- Um técnico de manutenção terceirizado que trabalhou no FPSO Cidade de São 

Mateus em período anterior ao acidente (Heitor) 

- Um operador de facilidades4 que trabalha em uma plataforma da Petrobrás, no pré-

sal da Bacia de Santos (Igor) 

                                                           
2 Seguindo esta linha, a voz dos entrevistadores aparece condensada sob o nome de Ênio. 
3 Para Zamith (2001, p. 19), “o conceito da indústria parapetroleira tem origem na literatura francesa e engloba 

todos os segmentos fornecedores de equipamentos, tecnologia e serviços especializados necessários para o 

desenvolvimento de atividades petroleiras”. 
4 Segundo este operador, as facilidades são a parte responsável pela garantia dos insumos para a unidade: água 

potável, diesel, até o tratamento sanitário. 
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Na tentativa de superar as dificuldades para a compreensão do funcionamento da 

unidade, foi de suma importância a interlocução mantida com Heitor, que atuou no FPSO 

CSM (e com o qual segue havendo um canal aberto de comunicação). Sua experiência foi de 

grande valia, não só pela ajuda na elucidação de detalhes ligados ao funcionamento dos 

sistemas vigentes na embarcação, mas também por permitir acessar, ainda que parcialmente, 

um pouco da chamada organização real do trabalho, algo decisivo para minimizar o 

desconhecimento acerca do cotidiano de trabalho naquela unidade. O diálogo mantido com 

este operador ajudou-nos a perceber que o trágico acidente ocorrido na embarcação já estava 

em processo de incubação há mais de um ano, emitindo determinados “sinais de alerta” 

(LLORY, 2001). 

Vale a pena frisar que a entrevista com Heitor é a única que se relaciona mais 

diretamente com o caso estudado. Contudo, os demais entrevistados dão uma contribuição 

significativa no sentido de revelar de maneira mais clara a estrutura, a organização e o modus 

operandi da indústria do petróleo, que favorecem o surgimento de cenários como o que levou 

à explosão na embarcação. Deste modo, ao analisar as similaridades desses cenários – com 

maior ou menor grau de interseção entre um cenário e outro –, avançamos na compreensão 

sobre as causas do acidente no FPSO para além das questões puramente técnicas, já abordadas 

em profusão nos relatórios da ANP e da Petrobrás. 

Todas as entrevistas foram realizadas de maneira semiestruturada, tendo como base 

perguntas com um fio condutor já previamente estabelecido, que sempre esteve ligado ao 

avanço no conhecimento das condições de trabalho no setor petrolífero offshore, envolvendo 

acidentes sofridos/testemunhados/conhecidos pelos entrevistados ou não. Embora estes 

fossem estimulados a se manifestar livremente sobre os temas abordados, os pesquisadores 

puderam interferir ao perceber que se estava distanciando muito destes temas, trazendo os 

convidados de volta para os mesmos. Este encaminhamento permitiu tanto a manifestação da 

“expressão espontânea das grandes características do trabalho de cada um, o que permite uma 

primeira coleta das representações e dos conhecimentos adquiridos pela experiência”, quanto 

da “expressão provocada, (...) o que leva a uma descrição fina e precisa do desenrolar da 

atividade em todos os seus componentes e das exigências múltiplas nas quais ela se exerce”, 

fazendo emergir “o que nem sempre se sabe que sabe” (LACOMBLEZ; TEIGER; 

VASCONCELOS, 2014, p. 163). As entrevistas, em geral, foram realizadas com a presença 
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de um ou dois pesquisadores da própria universidade, bolsistas de iniciação científica e 

mestrandos. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo é apresentado em quatro capítulos, tratando o primeiro de aspectos 

introdutórios, com a contextualização do tema a ser pesquisado, os principais problemas e 

questões que envolve, além dos objetivos, delimitação e importância do presente estudo. É 

apresentada também a metodologia utilizada para o desenvolvimento do tema, através da qual 

espera-se responder à questão proposta e alcançar conclusões relevantes para a comunidade 

científica, que possam trazer avanços para a compreensão e elucidação das causas da explosão 

no FPSO Cidade de São Mateus e, desta maneira, gerar contribuições para a saúde e 

segurança dos trabalhadores da indústria petrolífera offshore. 

No segundo capítulo há uma revisão da literatura utilizada para fundamentar e 

fomentar o estudo do assunto escolhido e os objetivos desta pesquisa, construindo um alicerce 

conceitual para a interpretação dos resultados e conclusões que serão apresentados no último 

capítulo. São apresentados os principais conceitos da ergonomia da atividade, que nortearam a 

análise nesta pesquisa. Estes referenciais teóricos consideram o ponto de vista da atividade e 

valorizam a experiência dos trabalhadores (BARBOSA & ALVAREZ, 2016) em um setor 

marcado por metas produtivas agressivas e pela terceirização. Pela representatividade no 

cenário nacional, a Petrobrás serve como principal base para os gráficos e tabelas 

apresentados neste capítulo. 

O terceiro capítulo apresenta um estudo sobre o acidente no navio FPSO Cidade de 

São Mateus, no Espírito Santo, ocorrido em fevereiro de 2015, deixando um saldo de 9 

mortos e 26 feridos. Apresenta-se um pouco do cotidiano no setor offshore a fim de facilitar a 

aproximação do leitor com este ambiente de trabalho, para, depois, realizar uma descrição da 

embarcação e do sinistro, abordando suas causas imediatas e subjacentes, bem como o 

encadeamento cronológico de eventos (antes, durante e após a explosão) que resultou em um 

número elevado de trabalhadores atingidos. Para as causas imediatas, nossas principais fontes 

de informações são os relatórios da Comissão de Investigação da Petrobrás e da Agênica 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Este último avança em relação ao 

primeiro no que se refere a um linguajar menos técnico e uma compreensão mais ampla dos 
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processos e acontecimentos ligados ao acidente, tangenciando em maior escala os fatores 

organizacionais a ele vinculados. 

Por fim, no quarto e último capítulo deste trabalho, são formulados e apresentados 

comentários finais, sugestões e conclusões, de modo a contribuir com pesquisadores, 

trabalhadores do setor offshore e a área de Saúde e Segurança do Trabalho. O desfecho desta 

dissertação nos traz a convicção (com provas) de que o trabalho deve ser potencializador das 

capacidades humanas e promover saúde, jamais o contrário; busca-se, assim, avançar na visão 

“preventivista” e na redução dos fatores de risco em detrimento da visão meramente 

“corretiva”. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO NO SETOR OFFSHORE 

 

Assim como as demais indústrias, a indústria do petróleo também está inserida no 

sistema capitalista, onde termos como lucro, força de trabalho, mais-valia, subsistência e 

exploração estão marcadamente presentes. Particularmente no tecnológico setor petrolífero, 

então, todos estes aparecem de forma gritante, uma vez que as cifras envolvendo este mercado 

são mais do que bilionárias. Karl Marx foi um dos pensadores que se dedicou a produzir obras 

que versavam, entre outros temas, sobre as relações de trabalho neste sistema. Sobre a 

motivação dos trabalhadores para buscarem o setor offshore, Marx explica-nos que o 

indivíduo não detentor do capital necessita vender sua força de trabalho para a própria 

subsistência, condição que engloba a grande maioria das pessoas, já que não são donas de 

meios de produção. 

 

Vimos que o trabalhador, durante uma parte do processo de trabalho, produz apenas 

o valor de sua força de trabalho, isto é, o valor dos meios necessários à sua 

subsistência. Produzindo sob condições baseadas na divisão social do trabalho, ele 

produz seus meios de subsistência não diretamente, mas sob a forma de uma 

mercadoria particular, por exemplo, do fio, um valor igual ao valor de seus meios de 

subsistência, ou ao dinheiro com o qual ele os compra. A parte de sua jornada de 

trabalho que ele precisa para isso pode ser maior ou menor a depender do valor de 

seus meios de subsistência diários médios ou, o que é o mesmo, do tempo médio de 

trabalho diário requerido para sua produção (Marx, 2013, p. 292). 

 

Ora, este é um processo legítimo, mas a que ponto o reconhecimento pela força de 

trabalho desprendida é suficiente? A atratividade causada pela indústria do petróleo reside 

justamente nos elevados salários. Apesar disto, os trabalhadores offshore continuam 

apresentando, ao longo das décadas, diversas críticas relacionadas às suas condições de 

trabalho, o que nos sinaliza que apenas uma remuneração razoável não serve como fator único 

de garantia de satisfação e reconhecimento. Tomamos aqui como exemplo a fala de uma de 

nossas entrevistadas, que, quando indagada se ainda trabalha embarcada, respondeu “graças a 

Deus, não”. E ainda outro entrevistado, que afirma que “você, infelizmente, se acostuma. 

Gostar, ninguém gosta. Não existe ninguém que goste de ficar lá embarcado”. 
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Marx também difere os termos “tempo de trabalho necessário” e “tempo de trabalho 

excedente”. O primeiro representa o período no qual o trabalhador atua apenas para 

compensar o valor gasto pelo capitalista (empresas, corporações). Já o segundo é aquele que 

não cria nenhum valor para o trabalhador, mas para o próprio capitalista. Trata-se do conceito 

de mais-valia, que, no setor petrolífero, é facilmente identificável. Os salários sedutores que 

atraem muitas pessoas são uma porcentagem mínima de um mercado que movimenta valores 

exorbitantes. Nessa direção, diante de equipamentos e processos custosos, não haveria 

nenhum exagero em dizer que a “peça” mais barata (e menos reconhecida) na indústria do 

petróleo é o trabalhador. Isso quer dizer que o esforço deste gera um retorno incontáveis vezes 

superior ao seu salário para o capitalista. Ao citar o reconhecimento, não devemos nos ater a 

uma questão meramente financeira, mas ir além desta, envolvendo toda uma preocupação 

com a segurança e qualidade de vida do indivíduo dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Embora existam demandas patronais e do mercado a serem atendidas, e a pressão para 

atendimento das mesmas não seja pequena, a performance do trabalhador deve ser realizada 

com um custo humano aceitável (DANIELLOU, F.; SIMARD, M.; BOISSIÈRES, I., 2010), 

numa confluência entre capacidade produtiva e sentir-se bem/seguro (tanto no sentido 

psicológico quanto físico). 

 

Mas como na parte de sua jornada de trabalho em que produz o valor diário da força 

de trabalho, digamos, 3 xelins, o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor 

já pago pelo capitalista – e, desse modo, apenas repõe, por meio do novo valor 

criado, o valor do capital variável adiantado – essa produção de valor aparece como 

mera reprodução. Portanto, denomino ‘tempo de trabalho necessário’ a parte da 

jornada de trabalho em que se dá essa reprodução, e ‘trabalho necessário’ o trabalho 

despendido durante esse tempo. Ele é necessário ao trabalhador, porquanto é 

independente da forma social de seu trabalho, e é necessário ao capital e seu mundo, 

porquanto a existência contínua do trabalhador forma sua base. 

O segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador trabalha além dos 

limites do trabalho necessário, custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de 

trabalho, porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ela gera mais-

valor, que, para o capitalista, tem todo o charme de uma criação do nada. A essa 

parte da jornada de trabalho denomino tempo de trabalho excedente 

[Surplusarbeitszeit], e ao trabalho nela despendido denomino mais-trabalho 

[Mehrarbeit] (surplus labour) (Marx, 2013, p. 292/293). 
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Em outras palavras, trazendo Marx para os dias atuais, este trecho nos indica que o 

tempo de trabalho excedente é largamente superior ao tempo de trabalho necessário na 

indústria do petróleo (FIGUEIREDO & ALVAREZ, 2011). E não só nessa indústria, pois 

“toda empresa de produção de mercadorias torna-se, ao mesmo tempo, empresa de exploração 

da força de trabalho” (MARX, 2014, p. 119). 

Contudo, no modo capitalista de produção, “os trabalhadores e os meios de produção 

permanecem sempre como seus fatores constitutivos” (MARX, 2014, p. 119). Portanto, trata-

se de uma relação de interdependência, que, embora venha sendo pautada pela 

superexploração dos detentores dos meios de produção sobre os trabalhadores, nunca poderá 

prescindir destes – e nisto reside sua força. 

 

Se a força de trabalho só é mercadoria nas mãos de seu vendedor, do trabalhador 

assalariado, ela só se torna capital, ao contrário, nas mãos de seu comprador, o 

capitalista, a quem cabe seu uso temporário. Os próprios meios de produção só se 

convertem em formas objetivas do capital produtivo, ou capital produtivo, a partir 

do momento em que neles pode ser incorporada a força de trabalho, como forma de 

existência pessoal desse capital. Portanto, os meios de produção não são capital por 

natureza, e tampouco o é a força de trabalho humana. Eles só assumem tal caráter 

social específico sob condições determinadas, historicamente desenvolvidas, assim 

como é apenas sob essas condições que o metal precioso assume o caráter de 

dinheiro, ou o dinheiro o caráter de capital monetário (Marx, 2014, p. 119/120). 

 

2.2 CONTRIBUTOS DA ERGONOMIA PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO NO SETOR PETROLÍFERO OFFSHORE 

 

A ergonomia nasce como uma disciplina que, bebendo da fonte de diversas outras 

disciplinas, em espírito interdisciplinar, propõe-se a não só compreender os determinantes do 

trabalho, mas intervir nele, de modo a melhorá-lo tanto do ponto de vista da saúde dos 

trabalhadores quanto da eficácia do processo produtivo. Portanto, a ergonomia é 

essencialmente uma disciplina de ação (DANIELLOU & BÉGUIN, 2007), ela não se resigna 

a compreender o trabalho, mas também busca transformá-lo (GUÉRIN et al., 2001), baseada 

na adaptação do trabalho ao homem (FALZON, 2007). Ao assumir a tarefa de conciliar o 

binômio eficácia-saúde, o ergonomista torna-se, em boa medida, o mediador entre capital e 

trabalho. 
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Contudo, ao surgir do encontro entre disciplinas já estruturadas, não é fácil construir 

uma definição estritamente fechada de ergonomia, uma vez que esta disciplina possui 

fronteiras fluidas com outras áreas do conhecimento, como a sociologia e a psicologia. O que 

poderia ser considerado um problema é também uma grande oportunidade para que os 

ergonomistas estejam permanentemente discutindo e reavaliando o papel e os objetivos da 

ergonomia. Apesar desta fluidez, é possível delinear ao menos dois principais modelos: 

 

O primeiro, corresponde à ergonomia clássica, maioritária no mundo, no contexto 

americano e britânico, que a classifica centrada na componente humana dos sistemas 

Homem-Máquina (SHM); o segundo, enraizado sobretudo nos países fracófonos 

(França, Bélgica e Canadá), embora tenda, felizmente, a universalizar-se, está 

centrado na actividade humana, e, mais concretamente, na actividade 

contextualizada (Montmollin, 2005, p. 103). 

 

Os ergonomistas mencionados nesta pesquisa alinham-se, em sua maioria, à tradição 

francófona da ergonomia, centrando seus estudos na atividade de trabalho situada, ou seja, no 

contexto onde ela é realizada. Para isto, alguns conceitos-chave se apresentam, dentre os quais 

selecionamos três duplas: trabalho prescrito e trabalho real; tarefa e atividade; variabilidade e 

regulação. 

De acordo com Llory (2001), cada trabalhador (e aqui podemos incluir o trabalhador 

offshore), principalmente o operador “de base”, conhece uma série de normas, regulamentos, 

procedimentos e regras relativos às tarefas que ele deve executar. Na teoria, bastaria seguir 

estas prescrições para a realização do trabalho, tendo em vista as metas produtivas esperadas 

pela organização. A este seguimento estrito das prescrições dá-se o nome de trabalho 

prescrito. Sobre este, escreve Brito (2008a): 

 

O “trabalho prescrito” é vinculado, de um lado, a regras e objetivos fixados pela 

organização do trabalho e, de outro, às condições dadas. Pode-se dizer, de forma 

sucinta, que indica aquilo que “se deve fazer”, em um determinado processo de 

trabalho (Brito, 2008a, p. 440). 

 

Assim, o trabalho prescrito associa-se intimamente com a tarefa, sendo esta aquilo que 

é prescrito pela organização ou o que se espera que o operador deva fazer. Ora, se bastasse a 

observância das prescrições, o operador seria transformado num mero executante ou robô, 

sem margem de autonomia ou intervenção. Quando são planejadas a prospecção, exploração e 
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produção de hidrocarbonetos em alto-mar, a fase de concepção e projeto – que, muitas vezes, 

não leva em conta a experiência dos operadores – tenta descrever a atividade do operador, 

tarefa impossível de ser feita com total precisão. Assim, apresentam-se lacunas que ele 

preenche com sua experiência e conhecimento prático da realidade do trabalho, o que pode ser 

chamado de trabalho real, sobre o qual Brito (2008b) também escreve: 

 

A atividade de trabalho (trabalho real) pode ser definida, então, como um processo 

de regulação e gestão das variabilidades e do acaso. Compreender a atividade de 

trabalho é compreender os compromissos estabelecidos pelos trabalhadores para 

atender a exigências frequentemente conflitivas e muitas vezes contraditórias. Esses 

compromissos se vinculam a dois polos de interesses: os relativos aos próprios 

trabalhadores (saúde, desenvolvimento de competências, prazer) e os relativos à 

produção. A atividade de trabalho é, portanto, sempre singular, dado que caracteriza 

o trabalho de indivíduos singulares e instáveis/variáveis, efetuado em contextos 

singulares e variáveis (em suas dimensões materiais, organizacionais ou sociais) 

(Brito, 2008b, p. 454/455). 

 

O trabalho real, por sua vez, está mais associado com a atividade, que é aquilo que é 

efetivamente feito, o que o sujeito mobiliza para realizar a tarefa. A atividade nasce do 

acoplamento entre as características da tarefa e as características do operador (FALZON, 

2016), a partir de um compromisso assumido como possível para este. Isto quer dizer que o 

trabalho é uma “repetição sem repetição” e “existe uma história do funcionamento no 

funcionamento” (CLOT, 2010, p. 191). 

Estes conceitos nos levam a concluir que o trabalho não é algo estático. Ele enfrenta 

variabilidades de diversas naturezas, sejam do próprio meio, como o ambiente organizacional 

ou de trabalho, sejam humanas, pois nenhum trabalhador possui características iguais. Estas 

variabilidades podem ocorrer até mesmo diversas vezes por dia (metas produtivas diferentes a 

serem alcançadas, a temperatura do ambiente que varia, algum trabalhador que passa mal ou 

está desanimado, etc.). A variabilidade demonstra, então, a natureza dinâmica do trabalho e a 

impossibilidade de realização da tarefa, se estar for seguida de modo estrito. 

Os operadores interpretam as prescrições (o que eles entendem que elas querem dizer) 

e, a partir dos recursos disponíveis – internos e externos –, assumem os compromissos 

produtivos possíveis para si. É neste contexto que se pode falar em regulação, que, segundo 

Falzon (2007, p. 10), “é um mecanismo de controle que compara os resultados de um 

processo com uma produção desejada e ajusta esse processo em relação à diferença 
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constatada”. Isto também expressa o caráter singular e enigmático da atividade, já que há 

sempre algo que não se poderá prever totalmente. “As normas não antecipam tudo. Então, 

trabalhar é arriscar” (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010, p. 191), é regular as variabilidades 

enfrentadas. A agressividade das metas produtivas, fortalecida em tempos de crise econômica 

no setor de óleo e gás, e a terceirização são elementos que podem promover a precarização 

das condições de trabalho e a degradação do funcionamento das instalações offshore, sem 

oferecer aos operadores uma oportunidade de desenvolvimento de competências. Assim, o 

trabalho, que também deve ser visto como fonte de prazer, passa a ser visto sobretudo como 

fonte de sofrimento. Neste processo, torna-se reduzida a margem de autonomia do operador 

frente às variabilidades observadas. 

Neste vai e vem entre trabalho prescrito e trabalho real que engloba a atividade, os 

operadores adquirem experiência e terminam por desenvolver um conjunto de macetes, 

truques e “manhas” chamados de savoir-faire (saber-fazer), que apresentam uma dupla 

função: assegurar a continuidade da produção e garantir as condições psicológicas de 

segurança para tal. Llory (2001) interpreta a evolução dos sistemas técnicos sem esquecer que 

o modo de operá-los também deve evoluir: 

 

[...] o sistema técnico é, na verdade, sempre evolutivo; realizam-se nele melhorias, 

modificações (mudanças de componentes, regulações diferentes), mas os modos 

operatórios descritos também evoluem, ainda que seja para incorporar o retorno da 

experiência, os ensinamentos extraídos na ocasião dos incidentes que acabam de 

ocorrer. 

Os operadores, diante das insuficiências de procedimentos, são, portanto, obrigados 

a interpretá-los e preencher-lhes as lacunas. 

Os procedimentos constituem um modelo “ideal” de trabalho, um modelo depurado. 

Não é possível descrever de antemão, em detalhes, todas as eventualidades, a 

multiplicidade das ocorrências, a proliferação dos microdetalhes. Tal tentativa 

estaria fadada ao fracasso e, no mínimo, conduziria a uma massa considerável, até 

mesmo inextricável de documentos, envolvendo múltiplos direcionamentos, casos 

particulares, logo muito difícil de utilizar e de manipular (Llory, 2001, p. 238). 

 

A não implicação dos operadores no planejamento do trabalho e na organização deste 

é extremamente nociva para a segurança e saúde do coletivo. Uma comunicação estritamente 

top-down (de cima para baixo, do executivo até o operador) prejudica a constituição de um 

ambiente favorável a um bom fluxo comunicativo e transmissão de experiências. 
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É preciso frisar que, ainda segundo Llory (2001, p. 247), “os executivos não 

reconhecem de boa vontade as insuficiências e os limites dos procedimentos, nem a 

mobilização subjetiva dos operadores pelo desenvolvimento dos savoir-faire e das regras de 

ofício5”. 

Encontramo-nos, deste modo, diante de um dilema: como reformular a comunicação 

bloqueada nos sistemas de risco, condição sine qua non para que as organizações não repitam 

desastres como o da plataforma P-36 ou do FPSO Cidade de São Mateus? Apontamos para 

uma necessária valorização da experiência (DURAFFOURG, 2013) e autonomia dos agentes 

(AMALBERTI, 2013), bem como para um reconhecimento das regras de ofício, sem que isso 

implique na tentativa de formalizá-las/engessá-las em sua totalidade, mas também ressaltamos 

a necessidade de uma busca incansável pelo encurtamento da distância entre trabalho 

prescrito e trabalho real, sabendo que esta nunca será nula. Todavia, uma total ausência de 

prescrições também pode ser perigosa, ainda segundo Brito (2008a): 

 

Sua ausência, ou a não definição clara dos objetivos, de instruções e de 

determinados instrumentos de trabalho, compromete significativamente o 

desenvolvimento das atividades e a saúde do trabalhador. Logo, o fundamental é 

discutir: qual prescrição é pertinente? (Brito, 2008a, p. 442). 

 

Faz-se igualmente importante, de acordo com a mesma autora, uma valorização da 

comunicação bottom-up (de baixo para cima), não só através do Retorno de Experiência 

(REX) relacionado, retroativamente, a aprendizados com incidentes e acidentes, mas também 

por meio de conformações que estimulem a participação dos trabalhadores nas etapas de 

concepções de projetos e decisões gerenciais/organizacionais. Não se trata de uma negação da 

comunicação top-down, mas de ressaltar a importância de uma confluência salutar entre 

informações descendentes e ascendentes, estimulando a desobstrução de importantes canais 

de discussões que beneficiem executivos, operadores e a própria sociedade. Existem lacunas 

entre a organização do trabalho prescrita e real que precisam de constantes estudos, 

observações e intervenções. O ergonomista se apresenta, então, como um mediador dos 

esforços de aproximação entre essas duas definições de trabalho, facilitando e criando pontes 

para o diálogo entre os diversos atores por trás delas. 

                                                           
5 Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2010, p. 52), há uma certa tradição histórica que define a atitude a 

ser adotada pelos trabalhadores diante de algumas situações. Para os autores, “as regras de ofício permitem a 

cada um não partir do nada, quando se encontra numa situação que não é totalmente definida pelas regras 

formais da organização”, além de permitir mais espaço à percepção de variações que podem ocorrer em uma 

mesma operação. 
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Cabe frisar igualmente que a cooperação joga um papel importante no 

desenvolvimento de competências e no encontro entre desempenho e bem-estar. Entretanto, a 

cooperação é construída, não pode ser imposta: 

 

Já foi evidenciado pela ergonomia da atividade e pela psicodinâmica do trabalho que 

a organização real do trabalho se baseia na cooperação espontânea entre os 

trabalhadores, ao contrário da organização prescrita do trabalho que busca definir 

separadamente os papéis, os domínios de competência e as responsabilidades de 

cada um. A cooperação não pode ser prescrita: é uma construção fundada em regras 

que são produzidas pelos coletivos de trabalho, a partir de critérios de eficácia e de 

valores. Esta cooperação depende de condições favoráveis à mobilização subjetiva – 

que por sua vez está relacionada à dinâmica do reconhecimento das contribuições 

dos trabalhadores (invenções e ajustes feitos) para que não haja uma paralisação da 

produção (Brito, 2008b, p. 458). 

 

Em uma organização do trabalho, tanto as realidades coletivas quanto individuais são 

imprescindíveis, pois “ninguém é substituível por ninguém. Dito de outro modo, as pessoas 

não são anônimas; são pessoas singulares com sua história” (SCHWARTZ & DURRIVE, 

2010, p. 192). Desta maneira, “o trabalho é uma realidade profundamente coletiva. E ao 

mesmo tempo profundamente individual, visto que é profundamente singular” (SCHWARTZ 

& DURRIVE, 2010, p. 192). Trata-se, portanto, de uma “alquimia de singularidades” 

(SCHWARTZ & DURRIVE, 2010). Nesta alquimia, nenhum ator detém saberes absolutos e, 

ao reconhecer que a experiência de cada um é indispensável, o saldo pode ser duplamente 

positivo: para a empresa e para os trabalhadores. 

O engenheiro é um possível e decisivo elemento intermediador da relação entre 

informações ascendentes (bottom-up) e descendentes (top-down), facilitando sua 

convergência (LLORY, 2001). Ele possui interface comunicativa com os operadores mais 

próximos dos dispositivos técnicos, mas também está em diálogo com aqueles que ocupam 

cargos em instâncias hierárquicas superiores. Encontra-se, assim, em uma posição 

“estratégica” na hierarquia (entre a direção e a base – o chão de fábrica), o que poderíamos 

chamar de média gerência. Deste modo, tem condições de atuar como facilitador do 

desbloqueio da comunicação e de processos decisórios participativos que aproveitem o saber-

fazer que emerge da experiência e da prática. O engenheiro, por conseguinte, pode ser um 

aliado poderoso no processo de mudança de representação que os atores possuem sobre as 

tarefas uns dos outros, ajudando no reconhecimento dos determinantes de cada atividade. 
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Quando ele é utilizado para transmitir decisões hierarquicamente superiores e comunicar 

mudanças de procedimentos que não são fruto de uma construção social dentro da empresa – 

ainda que estas mudanças sejam positivas, mas não foram compactuadas –, há margem para 

resistência e questionamentos por parte dos operadores atingidos pelas modificações. Deste 

modo, não está sendo explorada a potencialidade do engenheiro enquanto elemento que pode 

ser favorável ao desbloqueio das vias comunicacionais. 

Respondendo à pergunta deixada anteriormente por Brito (2008a) sobre a pertinência 

das prescrições, somos tributários de uma compreensão na qual estas são construídas em 

conjunto com aqueles operadores que as utilizarão diretamente, aproveitando os saberes que 

emergem de sua experiência, respeitando seus saberes de ofício e reservando-lhes autonomia 

para se posicionar (regular) frente às variabilidades (FALZON, 2007) próprias do operador e 

do sistema de produção que decorrem da atividade. Acreditamos ainda que a existência de 

espaço para debates coletivos (operadores de base + média gerência + gerência superior) na 

organização pode assumir grande importância na eliminação de algumas contradições, 

discrepâncias e distorções (FALZON, 2016). 

Especificamente no que se refere a plataformas, Lima & Duarte (2014) cunharam o 

termo “configurações de uso”, recomendações mais genéricas no projeto básico que, na linha 

da ergonomia de concepção, auxiliariam na tentativa de evitar intervenções corretivas 

posteriores que, em se tratando da indústria petrolífera offshore, seriam demasiadamente 

dispendiosas: 

 

[as configurações de uso] fornecem orientações básicas para que o trabalho dos 

futuros usuários seja considerado desde o início do projeto e, desta forma, sejam 

antecipados problemas, no caso das plataformas, de esforços e posturas inadequadas, 

dificuldades de acesso e deslocamentos, dificuldade de execução (ou 

operacionalidade/funcionalidade), riscos de acidentes etc. Essas recomendações 

tornam-se tanto mais necessárias em função das estratégias de condução do projeto 

de uma plataforma, que envolve centenas de fornecedores de diversos equipamentos 

e se desenvolve em tempos cada vez menores (Lima & Duarte, 2014, p. 688-689). 

 

Neste sentido, o termo “configurações de uso” representa um esforço para aproximar 

trabalho prescrito de real ainda na fase de projeto, fortalecendo a prevenção de acidentes e 

atendendo aos requisitos básicos da ergonomia, ou seja, a conciliação entre eficácia produtiva 

e bem-estar dos operadores. 
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2.3 SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS COMPLEXOS E O AMBIENTE OFFSHORE 

 

Antes de abordar o significado dos sistemas sociotécnicos complexos, nos quais está 

inserida a produção petrolífera em plataformas offshore, é importante apresentar algumas 

contradições na interface homem-máquina do modo capitalista de produção. Com o advento 

da Revolução Industrial, a máquina passou a ser meio essencial de produção, em detrimento 

da figura do artesão, que dominava completamente a técnica de criação de um produto, ou 

seja, apreendia a sua obra. A revolução torna-o incapaz de competir com o capitalista, que 

produz em maior quantidade por um preço menor. Não surpreende, então, que, com o 

decorrer dos anos, aquele artesão tenha sido obrigado a abandonar seu ofício original e vender 

sua força de trabalho para o proprietário da fábrica do produto que outrora ele mesmo 

conseguia produzir. Assim, o agora ex-artesão perde poder e sofre uma alienação em relação 

àquilo que cria, não mais na sua totalidade, mas agora apenas parcialmente. Neste processo, 

surgem as antíteses explicitadas abaixo: 

 

Como, portanto, considerada em si mesma, a maquinaria encurta o tempo de 

trabalho, ao passo que, utilizada de modo capitalista, ela aumenta a jornada de 

trabalho; como, por si mesma, ela facilita o trabalho, ao passo que, utilizada de 

modo capitalista, ela aumenta sua intensidade; como, por si mesma, ela é uma 

vitória do homem sobre as forças da natureza, ao passo que, utilizada de modo 

capitalista, ela subjuga o homem por intermédio das forças da natureza; como, por si 

mesma, ela aumenta a riqueza do produtor, ao passo que, utilizada de modo 

capitalista, ela o empobrece etc (Marx, 2013, p. 513). 

 

Destarte, o aprofundamento do uso da maquinaria de forma capitalista não levou a 

uma libertação do trabalhador. Contrariando os princípios básicos da ergonomia (adaptar o 

trabalho ao trabalhador, e não o trabalhador ao trabalho), conduziu à intensificação da 

exploração de suas forças produtivas, com efeitos colaterais diversos e muito conhecidos no 

setor offshore, tais como estresse e depressão. Defendemos que a relação entre homem e 

máquina deva ser pensada a partir da ótica de domínio da segunda pelo primeiro. A ausência 

dessa lógica pode conduzir a erros graves ainda nas fases de concepção e projeto industrial. 

Vale lembrar que, em geral, os altos salários são o maior atrativo no setor offshore. A 

motivação para a venda da força de trabalho mencionada no primeiro parágrafo deste item é 

perceptível, ainda que este processo possa turvar a vista daquele que a vende em relação aos 

riscos corridos. 
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Nos sistemas sociotécnicos complexos, onde o risco é inerente, emergem propriedades 

como desempenho, confiabilidade, proteção, facilidade de reparo e usabilidade. São esses 

elementos, somados ao conhecimento da atividade, que devem estar presentes nos projetos. 

Segundo Leplat & Terssac (1990), o termo “sociotécnico” reflete a interação de um conjunto 

de indivíduos e instrumentos técnicos com os quais esses indivíduos estão incumbidos de 

realizar uma missão. E, para Perrow (1999), o termo “complexo” relaciona-se com a 

predominância, nas indústrias de processo contínuo, como a petrolífera, das intituladas 

interações não lineares, que apresentam a possibilidade de multiplicação à medida que outras 

partes ou subsistemas são atingidos. Esta característica se opõe aos sistemas lineares, onde as 

interações são adjacentes ou seriais. 

Um grande erro que se pode cometer ao lidar com sistemas sociotécnicos complexos é 

achar que se pode eliminar o risco. A impossibilidade de eliminação deste não significa sua 

tolerância, mas que ele deve ser constantemente estudado, de modo a diminuí-lo tanto quanto 

for possível. Trata-se, portanto, de um processo infindável. O risco não apenas existe, como a 

experiência de todos os agentes, do executivo ao peão, deve convergir para combatê-lo. Do 

contrário, pode-se até mascarar os indicadores de segurança e saúde ocupacional, mas a 

realidade do trabalho será outra. Com essa lógica de que é possível controlar tudo e dominar o 

risco, caminha-se para um perigoso bordo de navalha, pois os trabalhadores continuam 

adoecendo e se acidentando, enquanto temas como saúde mental sequer são cogitados. 

Figueiredo (2012) apresenta-nos um complemento da definição de complexidade, 

relacionando-a à confiabilidade destes sistemas e englobando a questão do risco: 

 

Também são tidas como fonte de complexidade o risco, vinculado à instabilidade do 

sistema, e a necessidade de cooperação entre seus agentes, além de outros fatores 

aqui não mencionados. Portanto, nessa indústria, onde há inúmeras conexões e os 

componentes estão fortemente acoplados, os casos de falhas podem acarretar 

acidentes graves devido à imprevisibilidade das múltiplas interações que venham a 

ocorrer. (...) 

Considerando os elementos apontados anteriormente, pode-se afirmar que a 

confiabilidade desse sistema é consequência da interação dos seus dois domínios – 

técnico e humano – e ela resulta da qualidade de sua adequação sob a égide de um 

modelo organizacional do trabalho. É fruto, portanto, da articulação entre a 

confiabilidade técnica e confiabilidade humana (Figueiredo, 2012, p. 111/112). 
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Valendo-se ainda de Leplat & Terssac (1990), Figueiredo (2012) ressalta a 

importância da dimensão coletiva no funcionamento de um sistema sociotécnico complexo, 

tendo no nível de cooperação que ocorre no interior de um coletivo de trabalho um de seus 

indicadores de eficácia e confiabilidade. 

Em um ambiente offshore, dadas as suas características singulares, há uma grande 

convivência e circulação de saberes. Esta convivência de expertises é intrínseca aos sistemas 

sociotécnicos complexos, podendo ser valorizada e aproveitada positivamente do ponto de 

vista da diminuição de riscos. 

 

Contrariamente às instalações industriais associadas ao petróleo (refinaria, 

depósitos), as atividades implicadas na operação de perfuração (e produção) 

[acréscimo nosso] são expostas a condições às vezes extremas (tornados, 

tempestades, ondas), as perfurações (e produções) [acréscimo nosso] offshore 

comportam, então, riscos ligados eventualmente ao ambiente, mas também 

intrinsecamente ao fato de que elas devem atravessar às vezes grandes 

profundidades, sem qualquer visibilidade direta sobre as operações. Toda uma 

preparação bem como um acompanhamento são necessários, com base em uma 

grande expertise em domínios variados. 

O trabalho de engenharia, coletivo e organizacional associado a esta operação requer 

uma forte coordenação de trabalhos diferentes em espaços de tempo mais ou menos 

restritos. Em diversos momentos antes e durante as várias etapas de perfuração (e 

produção) [acréscimo nosso], diferentes expertises são utilizadas e a organização 

está tanto in loco, isto quer dizer, no mar, na plataforma, quanto em terra, onshore, 

nos escritórios onde estão localizados os experts de diferentes domínios e 

igualmente os laboratórios (...) (Le Coze, 2016, p. 230) [tradução nossa]. 

 

Para Sommerville (2007), o sistema sociotécnico complexo tem nas pessoas uma parte 

inerente, sendo também essencial o conhecimento de como ele deve ser usado, o que significa 

que ele “tem processos operacionais definidos, são regidos pelas organizações e podem ser 

afetados por leis e políticas regulamentadoras”. A finalidade de um sistema sociotécnico 

complexo é auxiliar na conquista de uma meta organizacional, desde que com um custo 

tolerável e salubre para os trabalhadores. Uma de suas características citada pelo mesmo autor 

é a de que são não determinísticos (nem sempre respondem igualmente a uma mesma 

entrada), por fatores que envolvem tanto a parte técnica quanto a do operador humano; e “o 

apoio aos objetivos organizacionais não depende apenas do sistema em si, mas principalmente 
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de como as pessoas [e as próprias organizações] interpretam esses objetivos” 

(SOMMERVILLE, 2007). 

 

2.4 INCIDENTE E ACIDENTE: DEFINIÇÕES, CAUSAS E EFEITOS 

 

É comum passar por alguma obra e observar uma placa indicando o número de dias 

sem acidentes naquele local. Vê-se, desta maneira, que a palavra “acidente” desperta grande 

impacto no imaginário popular. Os acidentes, de fato, oferecem uma oportunidade de mostrar 

“de maneira extremamente detalhada a complexidade dos laços entre tecnologia, atividades 

reais dos operadores e dos engenheiros, estruturas organizacionais e estratégias dos dirigentes 

da empresa, regulações e autoridades de controle, mercados e consultores” [tradução nossa] 

(LE COZE, 2016, p. 229). Mas isto não quer dizer que a ausência dele indique condições de 

trabalho satisfatórias. Muito pelo contrário, os requisitos para que ele ocorra podem estar 

latentes, esperando o encadeamento certo de eventos para se manifestar. Pode-se até mesmo 

cair no risco de uma falsa sensação de segurança e acomodação em virtude da ausência de 

ocorrências graves. 

Ainda há alguns agravantes, como a maquiagem de números e as subnotificações, que 

visam preservar a imagem da empresa, mas causam inúmeros transtornos aos acidentados e 

aos afetados pelos acidentes. Falamos em “afetados pelos acidentes”, pois dificilmente são 

levados em consideração os traumas psicológicos causados naqueles que testemunharam ou 

souberam de algum acontecimento grave em seu ambiente de trabalho – que pode ter ocorrido 

até mesmo com algum(ns) conhecido(s) –, passando a viver rodeados pela insegurança e pelo 

medo. Como vão lidar com isso nos seus cotidianos? Viverão sob o receio de serem os 

próximos? Isso não é bem avaliado. 

As subnotificações, de maneira especial, transformam o caminho do acidentado em 

busca do reconhecimento de nexo causal numa verdadeira via crucis. Infelizmente, este é um 

expediente muito utilizado na indústria petrolífera offshore. Há dois fatores a serem abordados 

quando se trata de subnotificação. Um deles é o fato de que os empregados são estimulados 

(ou forçados, numa espécie de assédio moral) a não pedirem emissão de CAT quando de 

algum acidente, sob o argumento de que isto prejudicaria a imagem e, por conseguinte, os 

contratos da empresa onde trabalham. Isto mostra quão frágil e pouco valorizada pode ser, 

dependendo da empresa, a vida do trabalhador offshore. O outro fator diz respeito à imagem 

de “Super Homem” ou “Super Mulher” que o trabalhador embarcado possui. Ninguém quer 
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ser visto pela hierarquia ou pelos colegas como alguém que “bate fofo6”. De fato, a emissão 

de muitas CATs pode significar a não manutenção ou mesmo o rompimento de contrato entre 

empresas contratantes e terceirizadas. Entretanto, evitar sua emissão é uma estratégia perigosa 

que joga contra o trabalhador. 

Lembrando que há ainda o risco de, ao se empenhar na luta por melhores condições de 

trabalho, o trabalhador ser considerado um inimigo da categoria, numa inversão total de 

papéis. Cria-se, então, um paradoxo binomial na cabeça dos trabalhadores, pois a defesa de 

sua segurança é atravessada por uma mentalidade empresarial distorcida e retrógrada, que não 

contribui para os indicadores reais de acidentes e, consequentemente, não avança nas suas 

possíveis soluções. Esta mentalidade reafirma constantemente que a defesa de melhores 

condições de saúde e segurança pode ser prejudicial aos próprios funcionários, colocando seus 

empregos em risco. 

Apesar de tudo o que foi exposto neste item, ainda persiste a compreensão, entre 

muitos trabalhadores offshore, de que acidentes são fatalidades ou obras do acaso. Retomando 

Llory (2001), tal como foi assinalado no item 1.3, este afirma que 97% dos acidentes 

poderiam ser previstos. Ou seja, há pistas que nos indicam a possibilidade destes virem à tona. 

Isto quer dizer que o acidente preexiste ao seu acontecer. Para melhor compreensão deste 

termo, valemo-nos do mesmo autor para fazer uma diferenciação entre “incidente”, “quase 

acidente” e “acidente”. 

 

Um guindaste é usado acima de um canteiro de obras deserto para transportar uma 

carga pesada. Uma ruptura do cabo provoca a queda da carga. É um incidente. Se 

um operário estiver por perto, o incidente se torna um ‘quase acidente’. Quando um 

operário se encontra desgraçadamente embaixo da carga, é o acidente (Llory, 2001, 

p. 263). 

 

O acidente evoca certo dano ao ser humano, causando um impacto psicológico maior 

no próprio acidentado, mas também nas testemunhas do ocorrido. Este choque também está 

presente no quase acidente (a sensação de que algo grave não aconteceu por um triz) e no 

incidente, embora mais relativizado neste último caso. Isso faz com que muitas vezes não lhes 

seja atribuída a devida importância, a não ser que eles tenham caráter mais sério. 

 

                                                           
6 Expressão que, no mergulho offshore, quer dizer “deixar-se intimidar pelas situações adversas”. 
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Os acidentes e os incidentes graves motivam profundas revisões da concepção da 

segurança, numerosas modificações técnicas, ergonômicas e organizacionais (Llory, 

2001, p. 265/266). 

 

Ainda segundo o autor, o acidente (e o incidente grave) exerce um forte poder de 

atração. Propõe-se uma mudança de perspectiva que vá além dele, através de uma análise 

clínica e pluridisciplinar do cotidiano. De fato, o campo da prevenção não pode esperar o 

acontecimento de acidentes e/ou incidentes graves para se desenvolver. Seu esforço deve se 

concentrar exatamente na tentativa de se antecipar a eles, implicando para isto todos os atores 

envolvidos na produção (executivos, engenheiros, operadores e outros) em uma construção e 

reflexão coletiva da organização do trabalho (convergência de saberes), de posse do 

conhecimento de que nenhum ator detém isoladamente todas as informações necessárias ao 

desenvolvimento de uma verdadeira cultura de segurança na empresa. 

Na investigação de um acidente, não se pode ficar restrito às causas imediatas. Estas 

são como se tirássemos uma foto no momento do sinistro e tentássemos identificar seus 

motivos a partir da imagem. Deve-se avançar no conhecimento das causas subjacentes, 

aquelas que podem ter conduzido à situação da “foto” num tempo e espaço distantes do 

evento principal. No acidente da nave espacial Challenger (1986), por exemplo, o relatório da 

Comissão Rogers questiona a escolha da empresa Morton Thiokol para concepção e 

fabricação dos foguetes propulsores treze anos antes da explosão (LLORY, 2001). Na mesma 

linha, Figueiredo (2012) questionou a escolha da empresa Marítima para gerenciar a 

construção da plataforma P-36, anos antes do desastre. 

Igualmente relevante na investigação de acidentes é a tentativa frequente, inclusive na 

indústria petrolífera offshore, de culpabilizar o trabalhador pelo sofrimento vivido por ele, 

seja no momento de uma grave ocorrência, ou a partir de situações de trabalho desgastantes e 

hostis que podem tê-lo conduzido a quadros de depressão ou hipertensão (doenças frequentes 

nestes ambientes laborais), sendo difícil, nestes casos, estabelecer o nexo causal. Nas 

entrevistas realizadas, muitos citaram reuniões minimamente semanais sobre o tema 

segurança, mas naturalizaram/incorporaram o discurso, transmitido pela empresa, de que 

“você é o responsável pela sua segurança” e que os acidentes são oriundos de falhas humanas. 

Ora, quando as companhias lavam as mãos no que diz respeito aos danos padecidos 

pelos trabalhadores, como se estes ilogicamente se autosabotassem, não é possível falar em 

cultura de segurança. Nesse sentido, corroboramos Figueiredo (2012) quando este diz que há 

uma substancial e perigosa defasagem entre a gestão da tecnologia e a gestão do risco. A 
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sofisticação tecnológica contrasta com a fragilidade dos sistemas de gerenciamento da 

segurança operacional. 

Um dos famosos modelos que representa a trajetória até o momento do acidente é o do 

Queijo Suíço, desenvolvido por Reason (1993) e retomado no item 3.2. Neste perfil é 

reconhecida a existência de ameaças (perigos) e consequências indesejadas, no meio das quais 

são posicionadas diversas barreiras (fatias do queijo). Os espaços vazios das fatias são uma 

medida da confiabilidade destas. Se eles estiverem alinhados entre a ameaça e sua 

consequência, há a possibilidade de ocorrer o acidente. Por outro lado, poucos ou pequenos 

espaços vazios apontam um sistema mais seguro. 

 

Figura 1 – Modelo do Queijo Suíço, mostrando o alinhamento entre os espaços vazios 

(ameaças ou perigos) 

 

Fonte: Reason (1993) 

 

Para Correa & Cardoso Junior (2007), “as medidas de segurança baseiam-se no fato de 

que não podemos mudar a natureza humana, mas sim as condições sob as quais os seres 

humanos trabalham”. Assim, quando do acontecimento de um evento adverso, o foco não 

deve repousar em descobrir/apontar quem cometeu o erro, mas como e por que as defesas 

falharam (REASON, 2000). Seguindo esta linha, o modelo do Queijo Suíço baseia-se em 

defesas, barreiras e proteções. 

 

Sistemas de alta tecnologia têm muitas camadas defensivas, sendo algumas de 

engenharia, tais como alarmes, barreiras físicas, desligamentos automáticos, e outras 

defesas estão nas pessoas (pilotos, operadores) e ainda algumas outras dependem de 

procedimentos e controles administrativos. A função de todos eles é a de proteger 

vítimas potenciais e o patrimônio dos perigos do ambiente. A maioria das defesas, 

barreiras e salvaguardas funcionam bem, mas sempre existem fraquezas. Em um 

contexto hipotético, cada camada de defesa, barreira ou salvaguarda deveria estar 
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íntegra, entretanto, via de regra elas são mais como as fatias de um queijo suíço, 

cheias de buracos. Porém, de forma diferente do queijo, esses buracos estão 

continuamente abrindo e fechando em diferentes momentos. Como estamos 

pensando em camadas, estes buracos em uma camada são inofensivos, mas quando 

ocorre um alinhamento destes buracos nas diferentes camadas do sistema de defesas, 

barreiras ou salvaguardas ocorre a possibilidade de ocorrência de um evento 

perigoso, [...] (Correa & Cardoso Junior, 2007, p. 190). 

 

A ocorrência deste evento perigoso está manifestada na figura anterior. Os buracos nas 

defesas (fatias do queijo) surgem por falhas ativas e/ou condições latentes. As primeiras estão 

ligadas a deslizes, erros, violações de procedimentos e outras interações diretas com o 

sistema. Já as segundas se originam de decisões de projetistas, construtores, elaboradores de 

procedimentos e do nível gerencial mais alto, como as que conduzem a pressão de tempo e 

indicadores não confiáveis. As condições latentes podem permanecer adormecidas por um 

longo período no sistema antes de se combinarem com as falhas ativas e provocarem um 

acidente. A ideia de barreiras é utilizada no relatório da Petrobrás sobre o acidente no FPSO 

CSM e é nela que nos amparamos para avaliar as fraquezas das defesas que culminaram com 

a explosão na Casa de Bombas da embarcação. 

 

2.5 AS TERCEIRIZAÇÕES NO SETOR DE ÓLEO E GÁS BRASILEIRO E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES 

 

O trabalho em unidades de processo como as plataformas de petróleo pode ser 

compreendido por quatro aspectos que se interrelacionam e o caracterizam. Para Ferreira & 

Iguti (1996), ele é simultaneamente contínuo, complexo, coletivo e perigoso. A precarização 

das condições laborais é, assim, extremamente prejudicial a uma relação entre essas quatro 

dimensões que caminhe na diminuição do risco à saúde e segurança do trabalhador. Em 

tempos de precarização das condições de trabalho, intensificada após a aprovação da Lei nº 

13.429/17, que possibilita a terceirização até mesmo das atividades-fim nas empresas, as 

mudanças nos regimes contratuais de trabalho já começam a atingir, direta ou indiretamente, 

grande parte da força produtiva do país. No que se refere ao setor offshore, percebe-se que os 

trabalhadores mais vulneráveis a acidentes são os terceirizados, fato comprovado por 

estatísticas, estudos, artigos e outros materiais. Já no início da década passada, Freitas et al. 

(2001) nos ofereciam um pequeno panorama desta situação: 
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Em relação à frequência, segundo a OIT (1993), a maioria das análises estatísticas 

revela uma incidência muito maior entre os trabalhadores terceirizados. Dentre as 

causas para isto podemos citar o fato de estes trabalhadores realizarem a maioria das 

atividades mais perigosas ao mesmo tempo em que possuem tanto menor 

capacitação e treinamento, como desfrutam menos direitos quando comparados com 

os trabalhadores diretos das empresas, tendo isto diversas implicações em termos de 

segurança (OIT, 1993). Um estudo realizado na Noruega pelo sindicato dos 

trabalhadores, por exemplo, revelou que os trabalhadores terceirizados realizavam 

tarefas de manutenção de poços de um modo em que eram violadas de forma regular 

e sistemática as leis e regulamentações sobre horas de trabalho, descansos, tempo de 

permissão para ficar em terra, registro e pagamento de horas extras, além de outros 

(OIT, 1993) (Freitas et al., 2001, p. 120/121). 

 

A terceirização é o fenômeno por meio do qual uma empresa contrata um trabalhador 

para prestar seus serviços a outra empresa, chamada de tomadora. Esta se beneficia da mão de 

obra, mas não cria vínculo empregatício com o indivíduo, dado que a empresa contratante está 

entre ambos. Focando no caso brasileiro, especificamente no Sistema Petrobrás, percebe-se 

que a relação entre funcionários terceirizados e efetivos tem sido francamente desfavorável 

em termos quantitativos para estes últimos, conforme indicadores apresentados na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Indicadores do corpo funcional do Sistema Petrobrás entre 2012 e 2016 

 2012 2013 2014 20157 2016 

Número de 

empregados 

ao final do 

período 

85.065 86.111 80.908 78.470 68.829 

                                                           
7 No relatório de sustentabilidade apresentado pela Petrobrás em 2016, explicou-se que, por orientação do 

Comitê de Remuneração e Sucessão da empresa, o cálculo usado para quantificar o número de empregados de 

empresas prestadoras de serviço passou a levar em conta somente os prestadores de serviços que executam 

atividades nas instalações ou em áreas sob responsabilidade da Petrobrás (plataformas, prédios, áreas de dutos, 

obras em suas unidades, refinarias, instalações alugadas, terminais, termoelétricas, usinas de biodiesel, áreas de 

sondas, dentre outras). 
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Número de 

empregados 

de empresas 

prestadoras 

de serviço 

360.372 360.180 291.074 158.076 99.423 

 

Fonte: Petrobrás (2013-2017) 

 

Apesar da explicação na nota de rodapé acima sobre a drástica redução no número de 

empregados de empresas prestadoras de serviço para a Petrobrás entre os anos de 2014 e 

2015, sabe-se que ela não é suficiente. A grave crise política e econômica pelo qual atravessa 

o país acertou em cheio a empresa e, por conta da operação Lava Jato, a condução judicial dos 

processos serviu mais para desprestigiar a companhia perante a população do que recuperá-la 

diante das acusações de corrupção. Além disso, a crise econômica mundial que veio se 

arrastando desde 2008, associada à grande desvalorização no preço do barril de petróleo, a 

partir de meados de 2014, que, depois de custar mais de 100 dólares, chegou a custar 30, 

causaram perdas significativas ao setor petrolífero, com queda nas suas atividades. 

Desaquecido o setor, as demissões massivas não tardaram a vir. Cidades como Macaé, 

que dependiam largamente dos royalties oriundos da produção de petróleo, enfrentaram 

quedas bruscas em suas receitas e aumento nos índices de desemprego, violência e 

favelização. Por fim, a pressão das forças conservadoras que levou à inviabilização do 

segundo mandato e conturbada queda da presidenta Dilma Rousseff – que se mostrou com 

pouco “jogo de cintura” político para lidar com a crise institucional que se instaurou – trouxe 

ao poder, mais uma vez, um governo neoliberal. No que diz respeito à Petrobrás, esta 

mudança governamental colocou em prática um plano de desinvestimentos que inclui a venda 

de numerosos ativos, diminuindo, portanto, a necessidade de funcionários terceirizados. Este 

conjunto de fatores pode explicar com mais propriedade a redução no número de empregados 

terceirizados observada na tabela 1. 

Dada a crise no setor petrolífero, as empresas do ramo adotaram uma postura bem 

agressiva e as demissões foram massivas. Nas palavras de Carla, foi necessário “se livrar de 

muita gente”, mesmo sabendo que, comparativamente, o salário de um trabalhador na 

indústria do petróleo não é caro, se o relacionamos com, por exemplo, o aluguel de uma sonda 

de perfuração, que pode chegar à faixa de um milhão de dólares por dia. Sobre este duelo 

“descartabilidade” x indispensabilidade do trabalhador e as justificativas financeiras 
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apresentadas pelas empresas ao realizarem numerosas demissões, é importante lembrar que, 

sem estes trabalhadores, não há indústria do petróleo. 

Em meio a uma indústria com metas de produção tão agressivas em alguns casos, são 

sentidas também relações de trabalho diferenciadas entre funcionários efetivos e terceirizados, 

não apenas no que diz respeito ao fator remuneração (para uma mesma função, ambos podem 

ter salários díspares), mas igualmente quanto ao treinamento, jornadas de trabalho (14/14 para 

terceirizados, 14/21 para efetivos) e exposição a riscos (além da aceitação desta exposição). 

De modo a mostrar que esta diferença tem, na prática, efeitos danosos à segurança do 

trabalhador, apresentamos o gráfico abaixo, que engloba dados de óbitos por acidentes de 

trabalho desde o ano 2000 até o ano de 2016 no Sistema Petrobrás8: 

 

Gráfico 2 – Número de óbitos por acidentes de trabalho no Sistema Petrobrás 

 

Fonte: FUP (2000-2016) e Petrobrás (2017)9 

 

Constata-se um número de 257 óbitos registrados entre 2000 e 2016 (média de 15,1 

por ano), sendo gritante a diferença entre terceirizados (21110, média de 12,4 por ano) e 

efetivos (46, média de 2,7 por ano). O pequeno número de óbitos não significa que a 

                                                           
8 Repare que o ano de 2001 apresenta um número consideravelmente superior de mortes devido ao acidente da 

P-36. Este ano também apresenta outra peculiaridade: o elevado número de mortes de trabalhadores efetivos. Isto 

se deve ao fato de que todos os 11 brigadistas que vieram a falecer no acidente da P-36 eram funcionários 

efetivos. 
9 Em relação ao ano de 2016, não conseguimos obter os dados junto à FUP, de sorte que a base para quantificar o 

número de acidentes fatais no Sistema Petrobrás foi o próprio relatório de sustentabilidade da empresa. 
10 Destas 211 mortes de trabalhadores terceirizados, 17 ocorreram no exterior. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Efetivos

Terceirizados



48 

 

 

Petrobrás realizou investimentos maciços em sua política de SMS, mas que reduziu suas 

atividades por conta da crise política e econômica que a envolveu. Isto, associado à grande 

crise econômica que também atingiu o setor de óleo e gás, resultou, num efeito dominó, em 

inúmeras demissões nas empresas que orbitavam principalmente em torno da Petrobrás11, mas 

também de outras petroleiras. 

Com base em Figueiredo et al. (2007) e na entrevista com Alberto, que faz parte do 

acervo do NEICT, os anos sem concursos pelos quais a empresa passou no governo Fernando 

Henrique Cardoso foram prejudicais em termos de geração de um gap profissional e excessiva 

terceirização de algumas áreas. 

 

Alberto: Quando a gente ficou impedido de contratar por 10 anos, a gente começou 

a terceirizar não por opção, mas por consequência. Então... nós temos hoje áreas 

que, na minha visão, poderiam ser mais terceirizadas, e muitas áreas que têm que 

refluir bastante, manutenção offshore é um desses casos. A manutenção que a gente 

faz é sistemática numa instalação nossa, que eu posso garantir que ela pode 

acontecer enquanto houver instalação, eu vou primeirizar. Mas não me importa a 

mais barata. É mais cara... a mão de obra é mais cara? É mais cara. Mas o 

treinamento que eu mantenho e a segurança que eu tenho, é muito mais barato, torna 

barato no tempo (entrevista constante no acervo do NEICT, 2004). 

 

Com a baixa frequência de concursos nos últimos anos e os planos de desligamento 

voluntário oferecidos pelas Petrobrás, a questão do gap profissional volta a ser tema de 

debate, pois tem-se observado uma diminuição significativa da porcentagem de empregados 

com mais de 20 anos de casa, o que representa uma grande perda em termos de experiência e 

patrimônio científico-histórico-cultural acumulado. Este fenômeno, em estreita associação 

com a baixa entrada de novos funcionários, é prejudicial à transmissão de saberes e à coesão 

de equipes que já trabalhavam juntas, conhecendo muitas das adversidades do campo e já 

dotadas de certo entrosamento. É o que corrobora numericamente a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Tempo de Companhia entre 2012 e 2016 (Petrobrás holding) 

 0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 

2016 39,4% 32,9% 27,7% 

2015 48,1% 18,2% 33,8% 

                                                           
11 Pode-se dizer que, até o momento, a Petrobrás é a empresa que detém a maior fatia na exploração e produção 

de óleo e gás no Brasil. 
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2014 49,7% 14,5% 35,9% 

2013 50,7% 9,3% 39,9% 

2012 52,4% 6,5% 41,2% 
 

Fonte: Petrobrás (2013-2017) 

 

O mesmo Alberto, talvez expressando uma visão mais corporativa, relativiza a 

polêmica em torno da terceirização ao afirmar que, se a relação terceirizados/efetivos era de 

4/1 no momento da entrevista (2004), não havia discrepância proporcional entre acidentes 

com ambos. Mas, logo em seguida, admite que o risco para o funcionário terceirizado é muito 

maior, pois este trabalha no fronte operacional. 

 

Alberto: O maior exemplo que eu vejo do quanto é emotiva essa discussão, não é 

racional, é a P-36. E não conheço uma pessoa que não fale assim “Olha aí, tá vendo? 

Terceirizou, olha o que é que deu na P-36”. Lá não tinha absolutamente nada de 

terceirização. Nada. Nada do que tava ali, nada tem qualquer relação que a gente 

conseguisse ver, com terceirização. Nada. Se houve falhas... e foram 7 falhas que 

alinhadas ocorreram... resultaram num grande desastre, todas elas cometidas por 

petroleiro Petrobrás, empregados nossos. Não há ninguém que diga que não foi fato 

de terceirização. Eu vi um anúncio um dia desses no jornal dizendo assim “quatro 

vezes mais terceirizados morrem... que é petroleiro... pra cada petroleiro que morre, 

4...”, é mesmo? E qual a proporção de trabalho? É quatro pra um. Então, quer dizer, 

o risco da terceirização, do terceirizado, é muito maior. Ele trabalha no fronte 

operacional, eu não tenho dúvida nenhuma de que o risco é maior (entrevista 

constante no acervo do NEICT, 2004). 

 

À semelhança dos tempos atuais, a chegada da onda neoliberal ao Brasil e quebra do 

monopólio do Estado na exploração de óleo e gás favoreceu a redução no número de 

trabalhadores efetivos. Ao mesmo tempo, a ampliação da capacidade produtiva através do uso 

de novos métodos de recuperação e descoberta de novos campos levou a uma intensificação 

do trabalho e exigência de polivalência (FREITAS et al., 2001), contribuindo para ampliar os 

riscos de incidentes e acidentes. A relação de terceirizados que, em meados de 1988, segundo 

Figueiredo (2012), era de 1 terceirizado para 2 efetivos, inverteu-se largamente com a 

especialização de algumas etapas e tornou a subcontratação de equipamentos e serviços uma 

característica estrutural do processo. 
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No que tange à indústria do petróleo, é importante sublinhar que a 

desregulamentação do setor em 1997, por intermédio da Lei nº 9478, quebrando o 

monopólio da Petrobras sobre as atividades de exploração, produção, transporte, 

refino, importação e exportação, contribuiu, (...), para acelerar a assimilação de 

tendências gerenciais adotadas por suas concorrentes multinacionais. Esta 

desregulamentação, funcionando como mais um elemento a pressionar e a demandar 

a revisão do padrão gerencial anterior, impulsionou o uso da terceirização, tendo 

como uma de suas justificativas o aumento da produtividade da empresa, a fim de 

torná-la mais atrativa a investimentos e mais ágil e competitiva a longo prazo 

(Figueiredo, 2012, p. 117). 

 

Ora, a indústria do petróleo é marcada por “uma história de ganância, dinheiro e 

poder”, como diz o subtítulo do livro de Daniel Yergin, famoso historiador de economia e 

especialista em energia norte-americano. Em um segmento altamente competitivo e, a partir 

de 1997, desregulamentado, o trabalho, que deveria ser potencializador das capacidades 

humanas, muitas vezes tornou-se o causador de adoecimentos, mutilações e mortes. A partir 

da chegada da coalizão de centro-esquerda ao poder, em 2003, foram temporariamente 

enterradas as tentativas de mudança de nome de Petrobrás para Petrobrax, prevendo uma 

possível privatização, e ensaiou-se uma reposição na quantidade de funcionários efetivos na 

empresa, porém ainda insuficiente diante do crescimento no número de terceirizados. De fato, 

com a descoberta do Pré-Sal e a Política de Conteúdo Nacional, as demandas no setor 

cresceram numa velocidade superior à atendida pela realização de concursos e capacidade de 

investimentos por parte da Petrobrás, pressionando a relação dívida/patrimônio da empresa e a 

realização de subcontratações como saídas de mercado. 

 

Mesmo a partir de 2003, sob o governo Lula, quando a empresa decidiu repor com 

maior velocidade seu efetivo, com o número de empregados próprios saltando de 

34,2 mil [47 mil no total], em 2002 para, aproximadamente, 57,5 mil [80 mil no 

total], em 2010, constata-se que este crescimento (pouco mais de 60%) é 

percentualmente bem inferior ao de funcionários terceirizados (em torno de 110%) 

(Figueiredo, 2012, p. 119). 

 

No gráfico abaixo, é possível acompanhar a evolução gradual do número de 

trabalhadores efetivos da Petrobrás: 
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Gráfico 3 – Número de efetivos no Sistema Petrobrás entre 2008 e 2016 

 

Fonte: Petrobrás (2010-2017) 

 

Existe toda uma terminologia que considera que o risco poderia ser eliminado dos 

processos produtivos. Sem dúvidas, em uma indústria os procedimentos são importantes. 

Contudo, há situações extremas, que se tornam tão dependentes da autonomia do operador, 

nas quais se pode falar até mesmo em “vazio de normas” (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010). 

Este não é um debate no qual nos aprofundaremos neste texto, mas afirmamos que existe algo 

no risco que é incontrolável ou incontornável. Embora acreditemos que ele nunca possa ser 

totalmente eliminado dos sistemas complexos de alto risco, como sustenta Perrow (1999), sob 

pena de travá-los nesta tentativa, sua presença deve ser um permanente incômodo, gerando 

insatisfação e contínuos estudos em tentativas de prevê-lo, evitá-lo ou, na pior das hipóteses, 

mitigá-lo. Formas diferentes de tolerabilidade de sua convivência/existência para com 

funcionários efetivos e terceirizados não são adequadas. A efetiva preocupação com a 

segurança e saúde do trabalhador faz-se necessária, não importando seu regime contratual. 

Deste modo, a terceirização não pode servir de instrumento à exclusão social. Se usada de 

maneira indevida, criam-se injustiças e discriminações, resultando, em última instância, num 

obstáculo a resultados econômicos positivos (“o barato sai caro”).  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Controlada
s e
coligadas

Exterior

Controlado
ra



52 

 

 

3. O COTIDIANO NO SETOR OFFSHORE E O ACIDENTE NO FPSO CIDADE DE 

SÃO MATEUS 

 

3.1 O COTIDIANO NO SETOR OFFSHORE 

 

Antes de avançar para a descrição do acidente no FPSO Cidade de São Mateus e 

discussão sobre suas causas, é valido fazer este prelúdio sobre o setor petrolífero offshore e o 

cotidiano de seus trabalhadores, facilitando a aproximação do leitor com esta temática e com 

eventuais jargões que ainda não conheça. 

A exploração de petróleo pode ser tanto onshore (em terra) quanto offshore (no mar). 

Em relação à segunda opção, que é a mais utilizada no Brasil, os trabalhadores que se 

deslocam até uma plataforma para trabalhar são chamados “trabalhadores embarcados” ou 

“trabalhadores offshore”. Em se tratando de áreas distintas, os riscos muitas vezes também são 

distintos. No trabalho embarcado, por exemplo, os salários são melhores, mas opções de 

evasão em caso de acidente são menores. O acidente na Plataforma Central de Enchova (PCE-

1), ocorrido em 1984, na Bacia de Campos, é emblemático neste sentido: 37 trabalhadores 

mortos após a queda da baleeira onde se encontravam, na tentativa de deixarem a plataforma 

após uma grande explosão. A diferença entre as áreas onshore e offshore é abordada por 

Heitor, técnico de manutenção que também explica que, mesmo após tantos acidentes, em 

especial o da P-36, ocorrido em 2001, a preocupação das empresas com a segurança dos 

trabalhadores embarcados evoluiu, mas ainda não é satisfatória: 

 

Heitor: São duas áreas realmente distintas. A área onshore te propicia algumas 

vantagens e, por outro lado, algumas desvantagens. A offshore é uma área que você 

atua mais diretamente no poder das decisões e nas responsabilidades do profissional. 

Não que a onshore não seja, mas na offshore são muito maiores, porque você, ao 

fazer uma intervenção na área de manutenção, você coloca em risco toda uma 

unidade, todos os companheiros. E ali, qualquer sinistro que ocorra, as opções de 

evasão são muito menores do que em terra. Em terra você tem “n” opções, num 

acidente, num sinistro, de você se refugiar. Na offshore isso é limitado. Dependendo 

do local onde você estiver, é complicado. Eu vejo que, na área de segurança, a coisa 

melhorou. Desse período de 1977 até hoje eu vejo que melhorou bem na área 

onshore. Na área offshore eu lamento dizer que, em alguns setores, em algumas 

empresas contratadas, principalmente as “gringas”, não digo nem as brasileiras, eles 

negligenciam a segurança de uma forma bem incisiva – eles não escondem isso –, 

visualizando o retorno financeiro. De forma alguma eles param uma atividade por 
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causa da segurança. Eles sempre criam um atalho para que não haja uma perda. Eu 

consegui vivenciar isso em muitas unidades em algumas plataformas que eu já 

passei. Tem terceirizadas, sim, que respeitam muito a questão da segurança. Posso 

citar, em especial, a Schahin, que é uma empresa brasileira que tem um caminho 

muito especial para a segurança. 

Não vou dizer que, de 2001 para cá, a segurança não melhorou. Melhorou, mas, em 

algumas empresas, elas não estão focadas na questão da segurança, estão focadas na 

questão da produção, do valor, do recurso, do dinheiro, do financeiro. Eu tenho a 

preocupação que, agora, com essa crise, com a baixa do preço do petróleo, que essa 

questão da segurança a gente percebe que fica cada vez mais no segundo plano. Não 

deveria ser. 

 

De maneira mais específica, depois de apresentar a diferença entre trabalho onshore e 

offshore, explicando que este último carrega consigo a exposição a uma série de riscos (que 

serão citados com mais detalhes neste item), ingressamos agora numa breve apresentação 

sobre a rotina dos trabalhadores offshore, na perspectiva de que, se quisermos compreender os 

acidentes, é vital compreendermos o trabalho (VILELA et al., 2012). Usamos como base um 

artigo de Freitas et al. (2001), de linguagem bem acessível, a fim de facilitar a introdução nos 

estudos de estratégias de controle e prevenção de acidentes. São descritos os regimes de 

permanência em terra e mar, as horas diárias de trabalho e apresentadas as múltiplas 

atividades existentes em uma plataforma, todas estas informações corroboradas por meio das 

entrevistas realizadas e relatos consultados. Ou seja, embora o artigo tenha sido publicado em 

2001, não foram observadas mudanças significativas no que é apresentado no texto citado 

adiante. Sabe-se que plataformas de petróleo são instalações bastante complexas e é possível 

afirmar que, pela existência de tantas atividades coexistindo no mesmo ambiente, cada qual 

comportando seu respectivo risco, este pode associar-se a outro(s), potencializando-se. O 

risco é, assim, intrínseco a este tipo de indústria, revelando a possibilidade de acidentes de 

grandes proporções (danos aos trabalhadores, às instalações e ao meio ambiente). 

 

Em alguns países possui uma alternância de 14/14 (Reino Unido), 7/7 (Estados 

Unidos), ou mesmo uma progressão de 14/14 no primeiro ciclo, 14/21 no segundo 

ciclo e 14/28 no terceiro ciclo (Noruega). Em termos de horas de trabalho durante o 

período de embarque, o mais comum são 12 de trabalho para 12 de descanso, porém 

o período de horas efetivamente trabalhadas, incluindo as extras, frequentemente 

chega a ser de 14 horas. Há alguns postos de trabalho em que a jornada pode chegar 

a 17 horas. De qualquer modo, independentemente da modalidade de turnos 
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estabelecida, alguns trabalhadores permanecem de prontidão durante todo o tempo 

em que se encontram na plataforma. 

Por suas características intrínsecas, o trabalho nas plataformas inclui uma ampla 

diversidade de atividades tais como partidas de instalações e produção; paradas e 

redução da produção; manuseio de equipamentos e materiais perigosos; controle 

manual do processo; monitoramento da produção por sistema supervisório; 

manutenções preventivas e corretivas; limpeza de máquinas e equipamentos; 

transporte de materiais; operações manuais e mecânicas de levantamento de cargas; 

inspeções e testes de equipamentos; transporte marítimo e aéreo; cozinha; limpeza; 

construção e reforma, entre outras (Rundmo, 1992). Isto faz com que nas 

plataformas de petróleo se conjuguem de forma única os riscos típicos de muitas 

atividades de produção e manutenção industriais de refinaria, tratamento e unidades 

de produção de energia com outros próprios das tarefas relacionadas com a 

exploração de gás e petróleo, como a perfuração e os poços de produção, associados 

aos de transporte aéreo (helicópteros) e marítimos, de construção civil nas atividades 

de reparo, construção e reforma, de mergulhos rasos e, principalmente, profundos, 

entre outros (OIT, 1993) (Freitas, Souza, Machado e Porto, 2001, p. 119). 

 

A rotina dos trabalhadores offshore não é das mais fáceis. Já desde o treinamento para 

ocuparem seus respectivos cargos em alto-mar, os candidatos sabem (ou são condicionados a 

saber) que lidarão com um ambiente exaustivo e com certo grau de imprevisibilidade. É o que 

atesta Gabriela, que participou do processo seletivo para engenheira de uma grande 

parapetroleira multinacional, conhecida por ter uma imagem ligada a cargas horárias 

excessivas de trabalho: 

 

Gabriela: O processo de seleção já foi um processo exaustivo. Fomos todos nós, 

porque é gente de todo lugar do Brasil, fomos todos para Aracaju, na base de 

Aracaju, fazer o processo seletivo. E você vai em meio ao desconhecido, você não 

imagina o que eles esperam de você exatamente. Mas, enfim, no primeiro dia você 

chega, você se apresenta com os outros candidatos de forma informal, num jantar. E 

você vai levando. Não existe nada “olha, amanhã vamos fazer isso, tal dia vamos 

fazer isso”. Não existe um direcionamento do que vai acontecer, então você fica 

muito ansioso e “que será que eu vim fazer aqui?”. E aí começamos o processo 

seletivo, de forma mais informal, e cada um vai para o seu quarto e, quando dá umas 

três da manhã, eles acordam você e te dão um pacote com um projeto, porque você 

tem que fazer uma prova no dia seguinte. E isso todos os dias. Então é um teste 

realmente da sua forma de lidar com seu cansaço, rapidez de assimilação, porque 

muitas vezes imprevistos acontecem, então você tem que ter uma capacidade de 
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assimilação e uma decisão rápida. Então, todo o processo, apesar de ser muito 

exaustivo, faz sentido, de certa forma, depois que você começa a trabalhar com ele. 

 

Apesar do trecho acima referir-se ao processo seletivo de uma única empresa, é válido 

dizer que, de maneira geral, os trabalhadores embarcados são levados, seja em seus 

treinamentos, seja em suas rotinas de trabalho, a uma naturalização do ritmo exaustivo de 

trabalho, chegando a pensar que ele “faz sentido”. A mesma entrevistada chegou a mencionar 

técnicas de gerenciamento do cansaço (Fatigue Management) e de administração do sono 

(baseada em curtas sonecas, de aproximadamente 10 minutos), implementadas pela empresa 

onde trabalha para estimular o cumprimento de tarefas apesar da fadiga. 

Leite (2009) também faz uma importante contribuição ao revelar mais da identidade e 

dos hábitos daqueles que são os “Bandeirantes do Mar”12. Um dos pontos abordados neste 

livro é o traslado entre terra e mar, atualmente realizado por meio de helicópteros. Uma vez 

que as fronteiras de exploração e produção são cada vez mais distantes da costa, a duração 

destas viagens tem se tornado maior. Este tema não será abordado em profundidade na 

presente dissertação, mas, na exploração do Pré-Sal, percebe-se a necessidade de 

reformulação da logística de material, suprimentos, produção e humana, pois as distâncias 

entre as plataformas e o continente podem chegar, eventualmente, a duplicar ou triplicar em 

relação às anteriormente percorridas. Retornando à questão do transporte, o funcionário 

dirige-se, assim, ao aeroporto com uma bagagem limitada e dá-se todo o procedimento 

descrito a seguir: 

 

O deslocamento entre aeroporto e a plataforma se dá em voos de helicóptero, com 

duração entre 40 a 90 minutos (...) quando se chega no aeroporto já existe toda uma 

padronização de procedimentos a serem seguidos. O trabalhador localiza num 

quadro de avisos o seu voo e dirige-se ao local de pesagem dos passageiros e 

bagagens. A bagagem está limitada a 15 kg, é pesada e vistoriada, uma vez que é 

terminantemente proibido o transporte, por exemplo, de armas, bebidas e drogas. 

Posteriormente, após a chamada de seu voo, o trabalhador encaminha-se para a área 

interna de espera, onde é submetido à revista por um segurança. Algum tempo 

depois, já na aeronave, recebe o colete inflável, a ser colocado imediatamente e 

assiste ao briefing de segurança do copiloto. 

Quando o helicóptero pousa no heliponto da plataforma de destino, será 

encaminhado a um local, no casario da Unidade, onde é feita a identificação e 

posteriormente assiste a um briefing de segurança obrigatório. (...) 

                                                           
12 Nome de uma de suas produções. 
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Após o briefing, o trabalhador precisa se dirigir a um local denominado ponto de 

reunião para colocar um cartão que recebeu na chegada à plataforma. O ponto de 

reunião é lugar de referência que o trabalhador tem que se conduzir em caso de 

evacuação da plataforma em situações de emergência (Leite, 2009, p. 97/98). 

 

É importante frisar que, até o ano de 2004, as viagens eram feitas por meio de 

helicópteros ou embarcações, geralmente utilizadas por trabalhadores de empresas 

terceirizadas. Estas, denominadas catamarãs, caíram em desuso. Alguns dos motivos são os 

altos índices de enjoos entre os passageiros, dado que estavam submetidos a todas as 

variabilidades de ondas e marés, além da longa duração no cumprimento do trajeto, o que 

levou a uma opção preferencial pela utilização do transporte aéreo. Pode-se afirmar com 

clareza que, nas fronteiras exploratórias do Pré-Sal, as viagens de barco seriam inviáveis. A 

opção pela modalidade aérea é um avanço, mas não representa, entretanto, a solução universal 

para os problemas relativos ao traslado. 

 

Cabe destacar que até 2004 os trabalhadores que eram de empresas terceirizadas 

utilizavam embarcações velozes chamadas catamarãs com tempo médio de viagem 

de 3 a 4 horas, dependendo da distância das plataformas e das condições do mar. Era 

uma viagem desgastante, pois muitos se sentiam mal, em decorrência de várias horas 

no “embalo das ondas” (Leite, 2009, p. 98/99). 

 

Mais do que a questão do transporte, a exploração do Pré-Sal traz consigo outras 

reformulações de ordem logística, operatória e mesmo de mentalidade empresarial no que diz 

respeito à Petrobrás, no bojo da nova onda neoliberal que se espalhou pelo mundo, mas, 

curiosamente, na contramão de muitos países desenvolvidos, que buscam reforçar o controle 

estatal sobre o petróleo enquanto recurso estratégico. Igor, operador de facilidades que 

trabalha embarcado em uma plataforma no Pré-Sal, ajuda-nos a entender os paralelos entre as 

fronteiras Pós-Sal/Pré-Sal. 

 

Ênio: Você tem reparado – além da distância, que torna a viagem de helicóptero 

maior – outras diferenças de logística ou operatórias em relação ao Pré-Sal? O que o 

pessoal nota de diferente em relação à fronteira Pós-Sal? 

Igor: Tem algumas coisas. Na parte de produção, tem todo um sistema novo que 

tem a ver com as características do Pré-Sal, de remoção de CO2, H2S, as pressões 

são muito maiores – a pressão de trabalho, do gás,... E eu vejo também, em relação à 

cultura da empresa, tentar implementar uma cultura muito mais parecida com as 
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afretadas, de pessoal reduzido, de eles tentarem formar uma equipe bastante jovem, 

acho que, em parte, tentando romper um vínculo geracional do pessoal que estava 

nas greves das décadas de 80, 90... Então, eles tentam implementar uma nova cultura 

aí, que eu acho que é bem diferente, apesar de que, assim, na prática, é bastante 

difícil, porque a realidade do nosso trabalho é bastante dura. Logo se vê a 

necessidade de “botar a cara” para fazer tanto pela situação geral da empresa hoje, 

como pelos próprios riscos da nossa atividade. Mas, de fato, existe dificuldade nessa 

troca de experiências com o pessoal mais antigo. Tem poucas pessoas antigas. Tem 

algumas, mas poucas pessoas antigas na unidade. 

Ênio: É uma tendência, na sua avaliação, no caso dessas novas unidades, na medida 

do possível, você compor um efetivo que seja mais jovem, evitando mesclar o 

pessoal mais jovem com o pessoal mais antigo, velha guarda. 

Igor: Eu acho que a intenção pelo menos é essa. 

Ênio: Deixar a empresa com uma mentalidade de multinacional mesmo. Com uma 

outra cultura. 

Igor: De certa forma. Com muito menos experiência até de como funciona em 

relação ao tamanho do efetivo. 

 

De fato, conforme nos afirma Figueiredo (2012) e vem sendo exposto desde o início 

do item, o risco ao trabalhador é inerente (e alto) na exploração e produção de petróleo. Entre 

os anos de 1970 e 2007, no mundo todo, segundo relatório produzido pela empresa 

norueguesa Det Norske Veritas (DNV), foram registrados 2.171 óbitos (média de 57,1 mortes 

por ano) em 553 acidentes (média de 14,5 acidentes por ano) somente na indústria offshore, 

sendo 646 dessas fatalidades em eventos com helicópteros (OGP, 2010). Talvez índices não 

assustadores se compararmos acidentes como Bhopal e Chernobyl, mas que expõem certa 

frequência na ocorrência de sinistros. Um dado significativo é o de perda de helicópteros no 

mesmo período (145), revelando fragilidades neste meio de locomoção. Isto evoca ainda um 

problema não relativo à periculosidade do traslado: a insuficiência de aeronaves e/ou certa 

lentidão no resgate de trabalhadores embarcados em situações de emergência, como infarto, 

mal-estar agudo e fraturas graves. Segundo diversos relatos publicados no site e em boletins 

do Sindipetro-NF, muitas ocorrências demandariam um resgate imediato, porém são 

relativizadas e os indivíduos envolvidos são forçados a aguardar na plataforma até o próximo 

embarque, o que pode agravar seus quadros, resultando em sofrimento prolongado, sequelas e 

até mesmo óbito na plataforma ou em terra. 

Abrimos aqui parênteses para fugir um pouco da questão estrita do transporte e 

apresentar uma história narrada pelo entrevistado Bruno, médico que, em assessoria ao 
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Sindipetro-NF, lida diretamente com casos de acidentes e outros danos aos trabalhadores 

offshore. Antes disso, cabe explicar que, quando um óbito ocorre em uma plataforma, esta 

deve necessariamente interromper suas atividades, de modo a investigar as causas do 

falecimento. 

 

Bruno: Na última morte do cara que era diabético, ele vinha descompensado da 

diabetes dele há três anos. Três anos periódicos com descompensação grave. Ele 

tinha o dobro de uma taxa (não mencionada) no exame dele. Você tinha que ter seis 

e pouco, ele tinha treze, quinze. Então, ele estava além da conta, e muito. E não era 

da glicose recente, era da glicose acumulada, o que mostra que o remédio dele não 

estava fazendo efeito. Ele deveria estar voltando para o endocrinologista dele para 

estar tentando equilibrar isso, porque o risco é fazer um coma hiperglicêmico e 

morrer. E foi isso que aconteceu com o cara lá. Ele fez um coma e não tinha o 

remédio dele, que era insulina. O helicóptero-UTI foi acionado, demorou, ele 

dormiu passando mal. Chegou lá sem insulina. Ele morre na plataforma. Ninguém 

fala que ele morreu, porque, se morrer na plataforma, a polícia tem que entrar e você 

precisa interditar a plataforma até que... tem que saber se alguém matou. O princípio 

é assim: você para tudo até que avaliem e liberem para você poder... E, em uma 

plataforma, você para a produção da plataforma. “Ah, ele não morreu aqui!”. Aí 

fomos para a reunião com a médica que tinha feito o traslado dele. “Mas ele estava 

vivo?” (perguntando para a médica). “Não”. Mas estava escrito assim no atestado de 

óbito: “Chegou em óbito”. Então, se ele chegou em óbito, o médico da emergência, 

primeiro, não podia nem ter deixado ele entrar, ele tinha que ir direto para o IML 

para saber qual era a causa mortis. Mas, como a médica falou “não, mas ele tem um 

histórico de diabetes, ele é diabético e insulinodependente”, rapidamente o cara 

pegou a caneta e botou lá: “Choque hiperglicêmico e coma”. Acabou. E assinou. Ele 

assinou um atestado falso, porque ele não viu essa pessoa em vida. Baseado... E aí 

essa médica assina como testemunha. Foi a primeira vez na minha vida. Eu achei 

que já tinha visto todas as barbaridades. 

 

Eis um exemplo da busca por elevados ganhos financeiros e de minimização da 

importância dos elementos fundamentais para garantia destes ganhos, que são os 

trabalhadores. Ressalte-se que uma parada de produção representa uma diminuição 

significativa nos lucros de uma empresa exploradora e produtora de petróleo, o que lhe é 

altamente indesejável. A título de exemplo, o aluguel de uma sonda de perfuração ou 

produção pode chegar a um milhão de dólares por dia. 
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Por tudo isso, a exploração de petróleo offshore é considerada uma das atividades 

mais arriscadas do mundo, onde o potencial de exposição a certos riscos para a 

saúde dos trabalhadores, para a segurança das instalações e para o meio ambiente é 

sensivelmente elevado (Figueiredo, 2015, p. 72). 

 

Prosseguindo na contundente exposição apresentada por Leite (2009) e também 

Clemente (2012), tomamos conhecimento de que as duas ou três semanas no mar apresentam 

algumas desvantagens, algumas delas pungentes e que exigem alguma resistência psicológica. 

Os empregados não têm a opção, por exemplo, de faltarem ao trabalho em virtude de algum 

problema pessoal, familiar ou de outra ordem; não podem fazer coisas simples como tomar 

uma cerveja no bar da esquina; ir a cinema ou restaurante; encontrar amigos/colegas que não 

os do trabalho13; frequentar cursos presenciais; buscar um isolamento em caso de estresse, 

entre outros comportamentos restritos durante o período de embarque. 

 

[...] permanecerão sem contatos pessoais com amigos de terra, familiares etc, sem 

ingerirem nenhuma bebida alcoólica, folgarem os finais de semana e feriados, 

comemorarem datas importantes, assistirem de perto os seus times jogarem e, muito 

menos, faltarem ao trabalho, pois estarão isolados envoltos pelo metal, pelo azul do 

céu e o azul-marinho do mar (Leite, 2009, p. 99/100). 

 

A entrevistada Gabriela corrobora os relatos sobre a dificuldade do trabalho confinado 

ao trazer um pouco de sua experiência internacional: 

 

Gabriela: No início, assim que eu cheguei lá [em Cabinda, Angola], eu me enrolei... 

Quer dizer, eles se enrolaram porque era muita atividade para coordenar as 

operações... Acabei ficando sete semanas seguidas numa mesma plataforma. É 

muito exaustivo. Hoje eu jamais faria isso, mas, talvez por ter sido um momento que 

eu estava no início do meu trabalho, eu não senti tão pesado. Hoje em dia eu sentiria 

muito mais. Você sabe que aquilo realmente não é uma coisa de bem-estar. Você 

chega lá, trabalha, algumas pessoas vão embora, voltam e você ainda está lá. Porque 

a rotação era de quatro semanas, então chega um momento que as pessoas já estão 

retornando e você está lá. Aconteceu uma vez e foi a primeira e a última também. 

Não acho certo. Até porque o offshore é um espaço relativamente confinado. Você 

realmente só fica ali naquele seu ambiente de trabalho, você trabalha 12 horas, faz 

                                                           
13 Nas palavras de Gabriela: “Você tem que ver os eventos dos seus amigos no Facebook como ‘ah, que bom que 

eles estão lá’, não como ‘poxa, eu quero estar aí’”. 
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suas refeições, dorme, acorda, trabalha... Aquilo ali vai ser a sua rotina, o seu dia. 

Então, você ficar muito tempo num ambiente assim, eu não acho muito bom. 

 

Não são apenas os dias de confinamento, isolamento e rígida disciplina na plataforma 

que podem produzir incômodo/instabilidade emocional. Os momentos de embarque e 

desembarque também vêm acompanhados de certa angústia ou ansiedade, além de alguns 

padrões comportamentais típicos, geralmente exacerbados por conta do período de abstinência 

destes no mar. Duas situações são bem conhecidas entre os trabalhadores petroleiros: a tensão 

pré-embarque (TPE) e a tensão pré-desembarque (TPD). 

 

Igor: Você demora a se adaptar um pouco quando desembarca. Eu demoro uns três 

dias para adaptar o sono, a rotina. Tento não dormir no primeiro dia para ser mais 

fácil de adaptar, mas é quase inevitável, quando chega em casa, dormir uma horinha, 

só pra... Porque você está bem cansado, com o organismo invertido14. É mais ou 

menos isso o que acontece. Chego em casa, dou uma descansada, tentando voltar ao 

“mundo real”. 

Ênio: E, no seu caso, você é acometido pela tal da TPE? De alguma maneira, todos 

são, mas alguns vivenciam mais e outros menos intensamente. Como é que é? 

Igor: Eu não sentia tanto. O que aconteceu, principalmente nos últimos meses, foi 

que eu comprei um apartamento agora. Então, tinha que resolver muitas coisas. E aí 

eu sentia muita ansiedade porque tinha que tentar resolver tudo que era possível na 

minha folga. E, quando chegava mais perto do embarque, era pior, porque você 

tentava resolver mais coisas do que conseguia. Então, de certa forma, sim. Não com 

tanta intensidade, mas, conforme mais responsabilidades você tem, coisas para 

resolver, acho que acaba pesando mais. Eu acho que estou um pouco adaptado. 

Ênio: E conversando com seus companheiros de unidade sobre essa questão, tem 

alguns que são próximos e relatam isso para você? 

Igor: Eu tenho um colega, por exemplo, que voltou de férias agora. Ele é mais velho 

e tal, mas é o cara do nosso grupo que trabalho no controle. Ele mora na Bahia. Ele 

falou, por exemplo, que, nesse embarque de retorno das férias, ele nunca tinha tido, 

mas teve pressão alta na hora do embarque por conta da ansiedade. Acho que é um 

negócio normal [grifo nosso]15, e ainda mais quando, assim, no caso dele tem 

bastante a ver com o ambiente de pressão no trabalho. Porque o cara que fica no 

painel de controle, ele é rodeado por todo mundo ali. Os chefes estão próximos, vêm 

cobrar. Eu acho que acaba assumindo ainda mais essa responsabilidade. Tem um 

grau alto aí de ansiedade, de problemas que antecedem o embarque. 

                                                           
14 O entrevistado em questão estava trabalhando no turno da noite quando conversou conosco. 
15 Cabe aqui alertar para o perigo da naturalização de alguns problemas que causam danos à saúde e segurança 

dos trabalhadores embarcados. 
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Ênio: Já sobre a TPD, quando eu estive num navio de mergulho, eu presenciei de 

uma forma muito clara. É impressionante. Um profissional assim do lado do rádio-

operador, mas ele estava numa ansiedade, porque, no dia anterior, acho que era para 

ter desembarcado, mas não desembarcou. Essa coisa do tempo, né. Virou o tempo, aí 

não tem embarque nem desembarque. 

 

Um interlocutor presente no artigo de Figueiredo (2015) nos expõe um pouco desses 

hábitos que envolvem a ansiedade relacionada ao embarque e ao desembarque. Parece haver 

uma resistência psicológica a partir do décimo dia de embarque. Debates já foram feitos sobre 

este tema. Uma solução cogitada por uma parcela dos trabalhadores foi o regime 10/20 (10 

dias no mar para 20 dias em terra), todavia as discussões não avançaram a ponto de 

produzirem uma efetiva mudança nos sistemas 14/14 (para terceirizados) ou 14/21 (para 

efetivos). 

 

Eu imagino os caras que embarcam forçado, como é que deve ser o estresse desse 

pessoal... O que eu sentia muito é o seguinte: eu, quando ficava 14 dias, eu voltava 

“alteradaço”. Alterado, falando muito, um tagarela e coisa e tal. E os arroubos 

poéticos eram muito exagerados, e tudo pra mim era lindo: “Ai, que cachorro, que 

lindo; ai, que velhinha, que lindo”. E tomar todas, “êêêê...” [reforça com gestos]. 

Eram uns 5 dias pra eu voltar ao normal, meu irmão. Noite, bebendo pra “cacete”. E 

eu conheço uma galera assim, e a galera desce e bebem pra “cacete”. Esses peões que 

fazem 14 x 14, eles já descem pensando num “baseado”, no papel que tu vai cheirar e 

coisa e tal. Aí eles dizem: “Eu separo a minha grana aqui da mulher, mas é o seguinte, 

eu separo esse aqui pra mim, e já vou no morro e já bebo”, e os caras ficam. E isso 

que aconteceu comigo, de voltar e ficar meio que alterado e com uma certa 

compulsão para o uso das drogas, isso acontece com muito peão, com muitos deles 

[...]. O cara desce com uma compulsão danada... Eu pude observar que, quando eu 

descia com nove dias, com sete dias, até dez dias, eu já descia tranquilo... Os últimos 

dias, inclusive o pessoal fala muito também, os últimos dias são os piores, que 

demoram mais a passar. Sete dias passam assim, oito, nove, ótimo. Quando eu estou 

sabendo que vou descer com dez, com nove dias, com oito, eu estou ótimo. Quando 

chega o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, décimo terceiro e a coisa vai 

pesando, vai pesando (Figueiredo, 2015, p. 81/82). 

 

Sobre a questão da resistência psicológica a partir do décimo dia de embarque, o 

entrevistado Daniel, engenheiro de petróleo de uma empresa parapetroleira, discorda, mas 

afirma que o estresse pode perdurar por todos os dias em alto-mar, até mesmo pela 
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impossibilidade de resolução de certos problemas, simples ou não, dado o fato de estar 

embarcado. 

 

Daniel: Tecnicamente, o cara que embarca, ele já não é normal. Então você não 

pode atribuir a maluquice dele ao tempo embarcado, porque é uma situação 

estressante, naturalmente estressante, independente do primeiro ao 14º dia. Óbvio 

que, no 14º dia, você está doido para ir embora, você está feliz porque vai embora. O 

que acontece, sim, e isso acontece muito, é que é uma situação de trabalho que não é 

o que acontece, por exemplo, aqui no escritório, aqui na UFF. Se você trabalha aqui, 

você é um funcionário, você é um professor, você está aqui trabalhando. Você 

recebeu uma ligação que seu pai faleceu, um parente faleceu, alguém está muito 

doente, alguém teve um problema muito sério de saúde, são pessoas próximas a 

você e, obviamente, a sua reação natural é: “Meu Deus, vou correr lá”. Se você está 

aqui, juntou as suas coisas e “olha, aconteceu uma emergência, estou indo embora”. 

E casa, hospital, cemitério, o que for. Você consegue rapidamente atender a uma 

necessidade que vem na emergência. Isso ninguém controla. E você está sujeito a 

uma dinâmica que não é uma dinâmica normal de trabalho. Você está no meio do 

mar, você está a 300 km de distância da costa, da sua casa, e você não consegue 

virar e falar: “Olha, gente, desculpa”. Estou no meio do meu trabalho, estou 

perfurando um poço, e falar “gente, para, para, tira a broca do fundo que eu tenho 

que ir embora, porque aconteceu um problema em casa”. Não. 

 

As questões relativas ao trabalho offshore dificilmente têm amplo alcance na mídia e 

na sociedade, salvo quando motivadas por grandes acidentes, tais como o Baía de Guanabara 

e da P-36, refletindo a pouca repercussão do que Figueiredo (2012) chama de “face oculta” 

dessa indústria. Cria-se um obstáculo, destarte, à capacidade de uma ampla mobilização 

popular em prol da saúde e segurança dos trabalhadores do mercado petrolífero. Assim, já não 

se vislumbra com clareza a possibilidade de defesa de pautas coletivas (algo que infelizmente 

extrapola o setor petrolífero) e realização de uma campanha como “O Petróleo É Nosso” 

(MIRANDA, 1983), por exemplo. 

 

3.2 BREVE DESCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO E DO ACIDENTE 

 

Segundo o relatório apresentado pela Comissão de Investigação da Petrobrás, pela 

ANP e as notícias veiculadas em diversos meios de comunicação, uma explosão na Casa de 

Bombas do navio-plataforma Cidade de São Mateus (CSM), ocorrida às 12:33 h do dia 11 de 
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fevereiro de 2015, levou à morte 9 trabalhadores (8 brasileiros e 1 indiano) e deixou feridos 

outros 26, de um total de 74 tripulantes. Cabe frisar que apenas um membro da tripulação (o 

fiscal) era funcionário efetivo da Petrobrás, uma característica observada em empresas 

petrolíferas que se valem maciçamente da terceirização. Este também foi o caso da plataforma 

DeepWater Horizon. Dentre a centena de funcionários a bordo, apenas sete trabalhavam 

diretamente para a BP. 

A embarcação CSM é do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), 

ou seja, trata-se de uma unidade flutuante de produção, armazenagem e transferência de óleo 

e gás. Originalmente era um navio petroleiro, tendo sido convertido para FPSO em 2008. 

Embora afretado pela Petrobrás (concessionária), era operado pela empresa norueguesa BW 

Offshore. Inicialmente a operadora da instalação era a Prosafe, que foi adquirida pela BW em 

2011. O relatório da ANP, mais profundo que o da Petrobrás, ao remontar suas investigações 

do acidente até à aquisição de uma empresa pela outra, reforça nossa crença de que as causas 

do acidente não devem ser procuradas apenas num curto espaço de tempo. O FPSO atuava 

desde junho de 2009 no pós-sal dos campos de Camarupim e Camarupim Norte (litoral norte 

do Espírito Santo), a cerca de 120 km da costa (40 km no momento do acidente, em uma 

lâmina d’água de 792 m). 

 

Figura 2 – Localização dos campos de Camarupim e Camarupim Norte 

 

Fonte: ANP (2015) 
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O primeiro campo (Camarupim) é uma concessão operada integralmente pela 

Petrobrás. Já o segundo (Camarupim Norte) é uma parceria entre a Petrobrás (75%) e a 

empresa brasileira Ouro Preto Energia (25%). O acidente causou a interrupção da produção de 

dois campos por tempo indeterminado, sem danos ao meio ambiente. No momento do 

acidente o navio trabalhava apenas para a empresa Petrobrás. Seguem abaixo alguns dados 

sobre a embarcação e o desenho de sua planta: 

 

• Bandeira: Panamá 

• Construção: 1989 Hyundai Heavy Industries, Coreia do Sul 

• Conversão: 2008 Keppel TUAS, Cingapura 

• Comprimento = 322 m 

• Largura = 56 m 

• Acomodações = 85 pessoas 

• Capacidade de Produção e Processamento de Óleo16: 4.000 m³/d 

• Capacidade de Produção e Processamento de Líquidos: 5.600 m³/d 

• Capacidade de Produção e Processamento de Gás: 10.000.000 m³/d 

• Capacidade de Armazenamento de Petróleo: 160.396,20 m³ 

• Capacidade para até 8 poços de gás e 4 poços de óleo 

• Exportação de gás via gasoduto 

 

Figura 3 – Desenho da embarcação 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

                                                           
16 1 m³ = 6,289811 barris americanos 
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A produção do CSM era estimada em, aproximadamente, 22 mil bpd17 (ou 3.500 m³ de 

óleo) e 2,25 milhões de m³ de gás/dia à época da tragédia. Era, portanto, uma plataforma 

voltada principalmente para a extração de gás, caracterizando-a como local de alto risco. É 

possível observar a seguir a embarcação em um dia qualquer de funcionamento anterior ao 

acidente: 

 

Figura 4 – FPSO Cidade de São Mateus 

 

Fonte: TN Petróleo (2015) 

 

No instante da explosão, o navio se encontrava na região litorânea de Aracruz, 

município localizado no norte capixaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Barris de petróleo/dia 
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Figura 5 – Local onde estava o FPSO Cidade de São Mateus na hora do acidente 

 

Fonte: MarineTraffic (2015) 

 

Conforme nota emitida pela Petrobrás, o acidente foi controlado a partir do imediato 

acionamento do Plano de Emergência, com a mobilização dos recursos necessários. O fogo 

foi debelado, a plataforma estabilizada e não houve registro de derramamento de óleo. 

Segundo a BW Offshore, o casco do navio permaneceu íntegro. Ainda antes do rebocamento 

para cumprir a lista de exigências, elaborada após a fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), sem o cumprimento das quais a plataforma não pode voltar a operar, a 

empresa fez uso de procedimentos de mergulho para instalação de tampas nas caixas de mar18. 

Entretanto, através de imagem divulgada pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, 

percebe-se um relativo adernamento da unidade, fato não muito comentado e que evoca o 

acidente da P-34, ocorrido em outubro de 2002. Isso quer dizer que, ao contrário das 

explicações oficiais, o CSM não foi imediata e totalmente estabilizado após o sinistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Caixas de mar são responsáveis por armazenar a água do mar e encaminhá-la para o sistema/processo ao qual 

se destina. Possuem grades ou ralos, evitando a entrada de detritos maiores. 
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Figura 6 – FPSO Cidade de São Mateus após o acidente 

 

Fonte: Capitania dos Portos do Espírito Santo (2015) 

 

O resgate dos tripulantes foi realizado por meio de baleeiras e helicópteros. Os feridos 

foram encaminhados para hospitais localizados no município de Serra, região metropolitana 

de Vitória. Algumas das vítimas, dentre elas um filipino, caíram, foram arremessadas ou 

sofreram exposição ao fogo, gás, explosões, queimaduras e traumas múltiplos. A onda de 

pressão ocasionada pela explosão foi tão forte que pessoas em diversos locais foram atingidas. 

 

Tabela 3 – Quantidade de feridos por ambiente 

Localização dos feridos Quantidade de feridos no ambiente 

Dentro da Casa de Bombas 1 

Enfermaria (casario) 1 

Imediações do vestiário (casario) 2 

Elevador (casario) 2 

Imediações da entrada da Casa de Bombas 4 

Imediações da baleeira de boreste 2 

Imediações do refeitório (casario) 4 

Sala de controle central (CCR) (casario) 1 

Sala de controle da Praça de Máquinas 4 

Outros lugares do casario 3 

Locais não confirmados 2 
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Fonte: ANP (2015) 

 

O elevador do casario foi lançado para cima e, dentro de seus destroços, foram 

encontrados, posteriormente, dois trabalhadores feridos gravemente, tendo um destes (Diego 

Leite) fraturado as duas pernas na queda. Ambos faziam parte da equipe de socorro da 

enfermaria, o que prejudicou ainda mais o atendimento aos feridos. 

 

Figura 7 – Porta do elevador no nível da Praça de Máquinas 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Se levarmos em conta que nove trabalhadores morreram no acidente e vinte e seis 

ficaram feridos, temos o expressivo número de 47,3% da tripulação (74 pessoas) diretamente 

afetada pela explosão. 

 

Heitor: Você imagina uma explosão para ter matado pessoas que estavam lá fora, 

seis andares [na Casa de Bombas]. Você imagina o volume dessa explosão... É 

porque tinha muito gás, não tinha pouco. Se tivesse pouco gás, tinham morrido só os 

caras que ficaram lá embaixo, saía o deslocamento, mas não teria matado as pessoas. 

Tinha pessoas próximas à baleeira, que ficava, mais ou menos, da porta lá onde 

explodiu até lá, ficava a mais ou menos uns 15 metros... Isso é o relato das pessoas: 

tem pessoas que estavam perto da baleeira que pegaram o deslocamento e foram 

jogadas contra a estrutura da baleeira e quebraram perna, braço, quase morreram.  
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Apresentam-se abaixo os nomes das vítimas fatais do acidente no FPSO CSM, recurso 

importante para evitar que suas mortes se transformem em meros números. A média de idade 

dos funcionários falecidos é de exatamente 40 anos, ou seja, muitos ainda nem haviam 

alcançado o auge de suas forças produtivas. Enquanto terceirizados, certamente passaram por 

situações de pressão por produção e assédio moral, fértil terreno para a ocorrência de 

tragédias. Cada morte em situação de trabalho não deve se perder no tempo ou nas 

estatísticas, mas servir de estímulo para congregar vontade política e financeira no sentido de 

reconhecer que uma gestão de SMS precisa de constantes debates, atualizações e 

reformulações, de uma dinâmica que envolva a construção pactuada e democrática de 

decisões, da valorização dos saberes dos operadores e de uma contundente comunicação 

bottom-up (LLORY, 2001), conforme explicitado no item 2.2. 

 

Tabela 4 – Vítimas fatais do acidente no FPSO Cidade de São Mateus 

Nome Idade (anos) Profissão 

Heleno da Silva Castelo 31 Técnico em Automação 

Luiz Cláudio Nogueira 43 TST19 

Raimundo Nonato da Silva 58 Bombeiro 

Edward Fernandes 58 Operador de Utilidades 

Wesley Bianquini 35 TST/coord. da Brigada de Inc. 

Alexsandro de Sousa Ribeiro 39 Supervisor de Manutenção 

João Victor Souza Rodrigues 22 Técnico em Mecânica 

Jorge Luiz dos Reis Monteiro 49 Técnico em Mecânica 

Tiarles Correia dos Santos 25 TST 
 

Fonte: Boletim Boca de Ferro n. 1048 – Sindpetro-ES (mar/2015) 

 

Os corpos das vítimas foram encontrados em datas diferentes. O último foi localizado 

19 dias após o acidente. Este intervalo ocorreu devido ao fato da Casa de Bombas e a Praça de 

Máquinas terem sido inundadas após a explosão, necessitando de drenagem, o que dificultou 

os trabalhos de buscas. 

 

 

                                                           
19 Técnico em Segurança do Trabalho 
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Tabela 5 – Datas em que os corpos das vítimas fatais foram encontrados 

Número de vítimas fatais Data em que os corpos foram encontrados 

3 11/02 

2 12/02 

1 17/02 

1 26/02 

1 27/02 

1 02/03 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Boletim Primeira Mão (2015) e G1 (2015b) 

 

3.3 AS CAUSAS IMEDIATAS DO ACIDENTE NO FPSO CSM 

 

Para uma correta abordagem das causas imediatas, ou seja, aquelas mais próximas no 

tempo e espaço do acidente, a linha do tempo e de sequência de eventos desenvolvida pela 

Comissão de Investigação da Petrobrás é bastante rica e útil, servindo-nos como referência. 

Transcrevemos a seguir os eventos que vão desde o início de fevereiro até o final do dia 11, 

data do acontecimento da tragédia. Estes podem ser agrupados em três classificações: eventos 

ocorridos até o 1º alarme de gás; eventos ocorridos entre o 1º alarme de gás e a explosão; e 

eventos ocorridos após a explosão. 

 

1. Eventos ocorridos até o 1º alarme de gás 

 

Neste grupo estão listadas as operações executadas na plataforma entre o início de 

fevereiro de 2015 até o momento em que ocorreu o 1º alarme de gás (11/02/2015 às 11:26 h), 

devido à ocorrência de um vazamento de condensado20 em um flange (elemento de ligação 

entre tubulações) no interior da Casa de Bombas. Resumidamente, a equipe de bordo estava 

se preparando para o próximo alívio de condensado (transporte deste para o continente), 

previsto para 21 de fevereiro de 2015. Estava em andamento a transferência do conteúdo do 

tanque de carga 6C (mistura de água e condensado) para o slop tank (tanque usado para 

recolher as misturas de óleo e água oriundas da lavagem dos tanques de carga) de 

                                                           
20 Hidrocarboneto no estado gasoso em reservatório e que pode ser transformado em líquido na superfície. Nas 

palavras do entrevistado H: “O condensado é a parte nobre do FPSO. Dá dinheiro pra caramba. É tipo leite 

condensado. Você pega um litro de leite para fazer 200 ml de leite condensado. Então, você imagina o petróleo. 

Você pega um litro de gás para você fazer 200 ml de condensado. Condensado é o filé. Filé mignon”. 
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bombordo21, como parte da preparação para os reparos programados nas vedações das 

válvulas (OT-020 e OT-021) do tanque 6C. A operação de transferência transcorreu 

normalmente entre 05 e 09 de fevereiro, período no qual um total de 1.059 m³ foram 

transferidos. No entanto, em 10 de fevereiro, a operação de transferência perdeu eficiência e 

apenas 31 m³ foram transferidos num intervalo de 7 horas (a capacidade da bomba de 

stripping, usada nessa operação, é de 350 m³/h). 

No dia do acidente, no decorrer da operação de transferência, dada a sua ineficiência, 

foi proposto um novo alinhamento do tanque 6C para o tanque 2C, utilizando a linha de purga 

(gás inerte) e o coletor de sucção de boreste. A linha de gás inerte não foi projetada para ser 

usada com a bomba de stripping (cuja função é de drenagem e transferência da carga dos 

tanques). Durante a mudança de alinhamento, a descarga desta bomba [de stripping] foi 

bloqueada pelo fechamento da válvula OP-084, gerando pressões maiores que a pressão 

normal de trabalho, mas abaixo da pressão máxima projetada. Isso ocasionou um vazamento 

às 11:25 h em um flange próximo onde havia sido instalada uma raquete22 de baixa pressão, 

em desacordo com a pressão de projeto original da linha. Detalhes adicionais, com o auxílio 

das seguintes figuras, esclarecem a sequência de operações de transferência de fluidos que 

estavam sendo realizadas a bordo com o objetivo de esgotamento do tanque de carga 6C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Olhando-se da popa (traseira) para a proa (dianteira) de uma embarcação, bombordo é o seu lado esquerdo e 

boreste (estibordo), o lado direito. 
22 Raquetes são colocadas em uma tubulação para se obter um rigoroso bloqueio de fluxo. 
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Figura 8 – Esquema da Casa de Bombas 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

Figura 9 – Primeira (A, B, C, D) e segunda (E, B, C, F) proposta de alinhamento para o 

esvaziamento do tanque de carga 6C. Destaque, em vermelho, para o flange onde 

ocorreu o vazamento 
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Fonte: Petrobrás (2015) 

 

05 a 09/02/2015 – Iniciada operação de stripping do tanque 6C para o slop de 

bombordo (BB) utilizando a bomba de stripping. Esta operação de transferência ocorreu com 

sucesso nestes dias, porém não esgotou totalmente o tanque. 

 

10/02/2015 – Eficiência da transferência de fluido foi fortemente reduzida. 

 

11/02/2015 – Estratégia de alterar o trim (inclinação de um navio para uma de suas 

extremidades) para aumentar o calado de popa (parte da embarcação que se encontra 

submersa) e facilitar o bombeio do fluido contido no tanque 6C; neste dia também estavam 

em operação na Casa de Bombas a bomba de água produzida e as duas bombas de lastro (que 

dão estabilidade à embarcação), ou seja, a Pump Room estava em pleno funcionamento. 

 

08:55 h – Início do bombeio utilizando o header (tubulação que coleta os fluxos de 

tubulações individuais) de sucção central; esta operação foi realizada inicialmente com as 

válvulas dos tanques fechadas, para tentativa de eliminar a água presente no interior deste 

header. 

 

11:14 h – Em função da dificuldade de bombeio, provavelmente devido à falta de 

estanqueidade das válvulas ou vazamento interno nas linhas, optou-se por uma nova estratégia 

que seria utilizar o header de sucção de boreste (empregado para offloading23 de condensado), 

transferindo o fluido do tanque 6C para o tanque 2C, via linha de gás inerte, com auxílio da 

bomba de stripping, operação a ser realizada sem a devida Gestão de Mudança24 (MOC). 

 

11:22 h – Foi realizado o fechamento da válvula de sucção do header central (OP-041) 

e feita a abertura da válvula de sucção do header de boreste (OP-42). A válvula de descarga 

(OP-084) da bomba de stripping foi fechada, mantendo-se a mesma em operação a 8%, o que 

causou elevação da pressão na linha de descarga da bomba, porém ainda dentro da pressão de 

projeto. 

 
                                                           
23 Transferência 
24 A Gestão (ou Gerenciamento) de Mudança tem por objetivo descrever os requisitos que devem ser 

considerados ao se realizar qualquer mudança permanente ou temporária na instalação, de modo que ela esteja 

em conformidade com os requisitos de segurança operacional estabelecidos legalmente. 
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11:24 h – Para o novo alinhamento proposto, utilizando o coletor de boreste, foram 

abertas as válvulas de sucção OP-048 e OP-051; a linha de descarga continuava bloqueada, o 

que causou o início de um vazamento de fluido (água e condensado) no flange à montante da 

válvula OP-068. Neste flange se encontrava instalada uma raquete cega de bloqueio, de baixa 

espessura e fora de especificação – em desacordo com a pressão de projeto original da linha. 

Muitos funcionários nem sabiam da existência da raquete no local. 

 

Figura 10 – Câmera 86RC-CM004, com vazamento de condensado em destaque, 

salpicando a tela 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

11:25 h – Neste instante, foi observada na sala de controle a elevação da pressão de 

descarga da bomba de stripping, sendo comandada a parada da bomba e abertura da válvula 

de descarga OP-084. 

 

11:26 h – Ocorreu o primeiro alarme de gás confirmado na Casa de Bombas, detectado 

pelo sensor 73AB370. 

 

2. Eventos ocorridos entre o 1º alarme de gás e a explosão 

 

Já neste grupo estão relacionadas as operações que ocorreram no período que vai de 

11:26 h às 12:32 h, e que foram realizadas a bordo para resposta à emergência, bem como as 
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decisões relevantes tomadas. Em síntese, instantes após o vazamento observado, os detectores 

de gás da Casa de Bombas foram ativados, soando o alarme de gás e iniciando as ações 

previstas na matriz de causa e efeito25, que incluem a parada automática dos exaustores da 

Pump Room. Num espaço de 9 minutos, todas as válvulas relacionadas às operações de 

transferência foram fechadas e as bombas de lastro, paradas. O vazamento diminuiu após 15 

minutos e 3 alarmes de gás permaneceram indicando excesso superior a 100% do limite 

seguro até a explosão. 

O plano de emergência da embarcação foi iniciado. Em seguida, 3 entradas foram 

feitas pela equipe de resposta à emergência na Casa de Bombas. A primeira e a segunda foram 

realizadas para verificação da origem do vazamento e planejamento dos procedimentos de 

reparo. A equipe informou a existência de um pequeno vazamento de condensado (que é 

altamente inflamável) no flange e uma poça no piso do Pump Room Top Deck (piso superior 

da Pump Room, ver figura 8). Uma terceira inserção foi realizada para limpar a poça e apertar 

os parafusos do flange. A equipe foi ao local com mantas absorventes, mangueira de combate 

a incêndio, escada e ferramentas. As mantas absorventes e a mangueira tinham o objetivo de 

limpeza da área. A escada e as ferramentas serviriam para o reparo na conexão pela qual 

houve o vazamento. Após cerca de 10 minutos, uma ignição ocorreu em algum lugar da Casa 

de Bombas, seguida de violenta explosão. Demais pormenores são apresentados abaixo: 

 

11:26 h – Após o primeiro alarme de gás na Casa de Bombas e consequente parada de 

emergência neste ambiente, ocorreu a mobilização da brigada, do time técnico e toda a 

tripulação se encaminhou aos seus respectivos pontos de encontro: Sala de Controle, Praça de 

Máquinas, refeitório, bote de resgate, enfermaria e baleeiras. 

 

11:27 h – Atuação do segundo detector de gás. 

 

11:30 h – Informado pelo pumpman (funcionário que atua na Casa de Bombas), 

através do rádio, o local do vazamento em um flange próximo à OP-068. 

 

11:31 h até 11:34 h – Terceiro detector atua, sala de controle comanda parada da 

bomba de lastro e fechamento das válvulas de sucção e descarga da linha de stripping. 

                                                           
25 Ferramenta utilizada na identificação de causas e efeitos ligados aos problemas em uma organização. A partir 

desta identificação, seguida de análise e avaliação, estabelecem-se as prioridades nas respostas dadas a cada 

problema, de acordo com o grau de prejuízo que podem causar à companhia. 
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11:46 h até 11:51 h – Primeira entrada de 3 pessoas na Casa de Bombas para 

investigar a fonte do vazamento e atuação do alarme. Retorno dessa equipe que confirma o 

vazamento na linha da válvula OP-068 e presença de poça de líquido no piso do Pump Room 

Top Deck. Foram reportados elevados teores de gás no ambiente, medidos nos detectores de 

gás portáteis da equipe. 

 

12:02 h – É enviada a segunda equipe de 3 pessoas à Casa de Bombas para planejar o 

reparo do vazamento. 

 

12:14 h – Após o retorno da segunda equipe, foi estabelecida a estratégia de limpar a 

área do vazamento e reapertar o flange identificado como fonte do vazamento. 

 

12:26 h – Descida da terceira equipe com 5 pessoas. Levaram mantas absorventes, 

mangueira, escada, chaves de boca para reaperto do flange e um martelo de borracha. Em 

adição, foi montada uma linha de combate a incêndio para possibilitar a lavagem com água do 

local. 

 

Gráfico 4 – Registro de inflamáveis no detector 247010610RN, encontrado no corpo de 

um dos empregados que estavam na Casa de Bombas 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 
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Figura 11 – Estado danificado do detector 247010610RN após a explosão 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

12:32 h – É anunciado para toda a unidade que as pessoas não essenciais à 

contingência seriam liberadas para almoçar. 

 

12:33 h – Ocorre uma forte explosão dentro da Casa de Bombas. 

 

Figura 12 – Exemplo de dano nas acomodações (casario) 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 
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Figura 13 – Corredor de um dos níveis do casario após a explosão 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 14 – Vista do teto da Pump Room na elevação do Upper Deck (ver figura 8) 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 
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Figura 15 – Câmera 86RC-CM001, com destaque para a nuvem da explosão 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

3. Eventos ocorridos após a explosão 

 

Por fim, neste grupo estão relacionadas todas as ações realizadas de 12:33 h até o final 

do dia. A explosão causou sérios danos à Casa de Bombas, Praça de Máquinas e casario. 

Foram registrados 4 óbitos dentro da Pump Room, 4 óbitos nas proximidades da entrada desta 

e 1 óbito dentro da sala de controle da Praça de Máquinas, ficando 26 pessoas feridas (sete 

tiveram ferimentos graves e dezenove foram internadas por período inferior a um dia). Foi 

ordenado o abandono do FPSO usando a baleeira de boreste e helicópteros. A baleeira de 

boreste foi lançada na água às 13:10 h. Duas pessoas foram resgatadas no elevador das 

acomodações. O resgate das pessoas gravemente feridas foi realizado por helicóptero após ter 

sido confirmado que não havia gás inflamável no heliponto. A operação de recuperação e 

estabilidade foi iniciada em 12 de fevereiro de 2015. As ações listadas incluem, portanto, a 

etapa mitigadora (resposta ao acidente, ações de contingência e abandono do CSM): 

 

12:35 h – Sala de controle acionou o shutdown (parada) da planta e alívio do 

inventário de gás para o flare (torre para queima de gases), além do abandono da unidade. 

Devido aos danos ocorridos no casario, as pessoas foram direcionadas para uma região abaixo 

do helideck (heliponto), onde foi realizada uma recontagem, sendo identificados alguns 

desaparecidos; após isto, as pessoas deste ponto foram orientadas a seguirem em direção ao 
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refúgio temporário de proa; feito contato com a base e também com embarcações para 

apoiarem no abandono. 

 

12:47 h – A Central de Atendimento à Emergência (CAE) foi informada sobre a 

explosão e foi solicitado apoio de resgate aeromédico. 

 

13:10 h – O OIM (Offshore Installation Manager ou Gerente da Plataforma, também 

chamado de Geplat), que permaneceu na plataforma até a chegada dos bombeiros, ordenou o 

abandono via baleeira do pessoal sem ferimentos críticos e posterior resgate aeromédico para 

os feridos. Desembarcaram na baleeira de boreste 32 pessoas, que foram resgatadas 

posteriormente pela embarcação Astro Tupi. 

 

14:15 h – Dois desaparecidos foram encontrados dentro do elevador. Estavam feridos 

e foram levados de maca para a área abaixo do helideck; todos os feridos ficaram aos 

cuidados da enfermeira da unidade, aguardando pelo resgate aeromédico. O primeiro pouso 

ocorreu às 14:53 h e a última decolagem se deu às 16:50 h. Desembarcaram 30 passageiros, 

em 6 voos diferentes, denotando o quão crítica era a situação. 

 

23:00 h – Após a chegada dos bombeiros, foram recolhidos 4 corpos que estavam em 

frente à entrada da Casa de Bombas e 1 que estava na sala de controle da Praça de Máquinas. 

 

23:59 h – Devido ao ingresso de água na Casa de Bombas e na Praça de Máquinas, foi 

determinada pela equipe de resposta da Sala de Crise a interrupção dos trabalhos e abandono 

do navio. O efetivo a bordo utilizou a baleeira de bombordo e transbordou para a embarcação 

Mar Limpo VI, onde foram resgatadas 13 pessoas. 

 

O método usado pela comissão da Petrobrás na investigação do acidente foi a Análise 

de Causa Raiz (BSCAT)26, baseada no modelo do Queijo Suíço de Reason (1993). As 

barreiras que se posicionam entre as ameaças e as consequências indesejadas são classificadas 

quanto ao seu desempenho: inexistente, falha, parcialmente efetiva/ineficaz ou efetiva. Em 

geral, apenas para aquelas que são consideradas efetivas não são feitas recomendações, o que 

pode representar um erro, dado que a efetividade em um episódio não é garantia de que o 

                                                           
26 É todo e qualquer processo guiado por evidências que revelam causas obscuras sobre eventos indesejáveis 

passados, indicando melhorias oportunas para evitar sua repetição. 
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sucesso se repetirá ou a barreira não necessite de periódicas revisões/atualizações. Quando há 

uma falha em alguma barreira, busca-se então o porquê deste insucesso por meio de Causas 

Imediatas; Causas Raízes ou Básicas; e Ações de Melhoria ou Recomendações. 

Tomamos a classificação por barreiras apenas como base, já que a consideramos mais 

corretiva que preventiva. Sua utilidade está em aproveitar a listagem feita para avançar na 

discussão sobre prevenção de riscos, elencando e jogando luz sobre elementos que não foram 

suficientemente abordados tanto no relatório da Petrobrás quanto no da ANP. Esta, para a 

identificação das causas do acidente, valeu-se da metodologia de identificação de fatores 

causais com o uso de árvore de falhas e, posteriormente, do reconhecimento de suas causas 

raiz. Foram listados 7 fatores causais27 e 28 causas raiz. A linha do tempo do acidente 

elaborada pela ANP inclui até mesmo a assinatura do contrato de concessão de Camarupim 

para a Petrobrás, em 1998. 

Ao fazer a opção por utilizar a classificação por barreiras, não estaremos 

negligenciando os fatores causais identificados pelo relatório da ANP, pois eles são trazidos 

para dentro da análise. A divisão das barreiras entre causas imediatas e subjacentes atende 

apenas a um desejo de simplificação didática. O leitor poderá observar que, muitas vezes, as 

causas imediatas dialogam com as subjacentes (e vice-versa). Uma conclusão é certa, as 

causas são majoritariamente de natureza organizacional, conforme nos mostra Vinnem 

(2018), algo que encontra ressonância em diversos outros acidentes industriais ampliados 

(FREITAS et al., 2000), ocorridos em plataformas offshore que operavam em modo 

degradado de funcionamento (COSTA et al., 2015). Em maior ou menor nível/modalidade de 

degradação, este é o caso de plataformas como a DeepWater Horizon, aponta Vinnem. 

 

Tabela 6 – Fatores causais e sua classificação no acidente com o FPSO CSM 

Fatores causais (ANP) Humano Técnico Organizacional 

1. Estocagem inadequada de 

condensado 
  X 

2. Degradação do sistema de 

armazenamento do FPSO CSM 
  X 

3. Degradação da equipe de   X 

                                                           
27 São eles: estocagem inadequada de condensado; degradação do sistema de armazenamento do FPSO CSM; 

degradação da equipe de marinha do FPSO CSM; operação da bomba de stripping com sua descarga fechada; 

perda de contenção em flange na descarga da bomba de stripping; exposição de pessoas; e ignição da atmosfera 

explosiva. 
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marinha do FPSO CSM 

4. Operação da bomba de stripping 

com sua descarga fechada 
X  X 

5. Perda de contenção em flange 

na descarga da bomba de stripping 
 X  

6. Exposição de pessoas X  X 

7. Ignição da atmosfera explosiva   X 
 

Fonte: Vinnem (2018) 

 

Foram identificadas 16 barreiras28 no relatório da Petrobrás, dentre elas 1 classificada 

como inexistente, 5 falhas, 7 parcialmente efetivas e 3 efetivas (segundo o relatório). Neste 

item 3.2 são listadas e discutidas as que possuem maior proximidade com as causas imediatas 

do acidente: 

 

1) (Falha) Sistema de Gestão (ou Gerenciamento) de Mudanças 

 

Em virtude da agressividade dos compostos aromáticos às vedações de certas válvulas, 

algumas raquetes foram utilizadas para restringir o fluxo que passava por elas. A raquete 

instalada, em janeiro de 2014, no flange à montante da válvula OP-068 – que ficava na 

descarga da bomba de stripping – faz parte deste grupo, mas não seguia a classe de pressão de 

projeto. Foi neste flange que ocorreu o vazamento de condensado. Um detalhe importante é 

que a raquete em questão foi fabricada a bordo. Não havia controle de peças sobressalentes no 

FPSO, de modo que muitas raquetes foram feitas do mesmo modo, sem as especificações 

necessárias. O entrevistado Heitor, que já havia trabalhado no FPSO CSM, confirma esta 

prática: 

 

Heitor: Foram feitas “n” gambiarras, raquetearam com raquete... A raquete é o 

seguinte: tecnicamente falando, a raquete é padronizada e específica, ela tem que ter 

especificação de acordo com a pressão que ela sofre. Então, a espessura dela, o 

dimensional dela, é de acordo com a linha e com a pressão que ela sofre. Então, “n” 

tipos de raquetes foram testadas, raquete que nem tinha especificação adequada. “N” 

                                                           
28 A classificação “ineficaz” é utilizada no texto quando discordamos da avaliação do relatório da Petrobrás ao 

listar uma barreira como “parcialmente efetiva”. 
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erros. Muita não conformidade. Só que nunca conseguiram vedar completamente, 

porque depois eles “bypassaram” o sistema para o outro lado. 

 

Vale lembrar que, segundo o relatório da ANP, a marcação do local de instalação da 

raquete somente foi efetuada no P&ID29 anexo ao processo de gerenciamento de mudança 

MOC-CSM-091. Tal marcação não foi feita no P&ID que acompanhava o certificado de 

isolamento, tampouco no desenho disponibilizado ao pessoal em geral através do sistema 

informatizado de gerenciamento de documentação. Ou seja, muitos funcionários 

desconheciam sua presença à montante da válvula OP-068. 

A instalação da raquete deveria ser temporária, até ser completado o programa de 

reparos e substituição dos selos de vedação de várias válvulas do sistema de transferência de 

carga, que já se arrastava desde 2011 (tema a ser discutido no item 3.3). Entretanto, não foi 

isto o que ocorreu. Sua permanência não foi inserida no controle de registros de isolamentos 

de longo prazo e não foi contemplada em nenhuma análise de risco, consistindo numa falha 

do gerenciamento de mudanças. Esta situação é análoga à da válvula BVF-1005. 

 

Figura 16 – Flange (à montante da válvula OP-068) com raquete danificado pela 

explosão 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

 

 

 

                                                           
29 Diagrama de tubulação e instrumentação 
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Figura 17 – Destaque da junta danificada do flange exibido na figura anterior 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

A falta de gerenciamento de mudança que levou à instalação da raquete sem 

especificação (por um tempo além do previsto) se insere em um contexto muito pior, que 

levou ao quadro de degradação das válvulas mencionadas no parágrafo anterior: o de 

problemas no sistema de gestão de mudanças na unidade desde o começo de sua operação, em 

2009. 

O FPSO havia sido convertido para atuar em duas situações: 

 

a) Havendo produção de óleo, o condensado deveria ser separado do gás natural e 

água, e, posteriormente, enviado ao módulo de processamento de óleo; 

b) Não havendo a produção de óleo, o condensado deveria ser separado do gás natural 

e água, e, posteriormente, direcionado ao gasoduto de exportação de gás natural, para 

posterior separação em Cacimbas, na UTGC (Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas). 

 

A Petrobrás decidiu interligar à plataforma apenas os poços dos campos de 

Camarupim e Camarupim Norte, produtores de gás. Isto fez com que a empresa, no ano de 

2007, consultasse a Prosafe sobre o armazenamento do condensado nos tanques da 

embarcação. Esta, por sua vez, respondeu que seria possível, sim, enviá-lo para os tanques de 

carga via M10 (módulo 10, de processamento de óleo) para estabilização, mas também alertou 
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que o método preferencial de exportação era o de direcionar o condensado para o gasoduto de 

exportação, conforme definido anteriormente. Armazená-lo seria uma medida aceitável 

apenas no período inicial de produção. 

O que era exceção acabou virando a regra, algo que Wynne (1988) chama de 

“anormalidades normais”. Considerando que a unidade operou por 1988 dias desde o início de 

suas atividades, o FPSO exportou condensado através de bombeio no gasoduto (opção 

recomendada pela Prosafe) durante apenas 187 dias, tendo armazenado condensado nos 

tanques de carga durante o restante do tempo. O último offloading foi programado para 

acontecer entre 15 e 19 de dezembro de 2014, mas, devido a um problema em um 

equipamento para a calibração do medidor de vazão, esta atividade foi reprogramada para 

fevereiro de 2015, não chegando a acontecer por conta da explosão. 

 

Figura 18 – Rota simplificada de processamento do condensado 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Este tópico deixa claro que o armazenamento de condensado era de conhecimento 

tanto da Prosafe/BW quanto da Petrobrás, e que nenhuma das empresas utilizou seus 

procedimentos de gerenciamento de mudanças. Portanto, os riscos a que a instalação 

estaria submetida ao armazenar condensado não foram devidamente avaliados. Caso isso 

tivesse ocorrido, é possível que as consequências do ataque do condensado ao material de 

vedação das válvulas tivessem sido identificadas. 
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2) (Inexistente) Procedimento Operacional da Bomba de Stripping 

 

O relatório da Petrobrás aborda muito pouco este tema, sendo profusamente 

comentado pelo da ANP. Trata-se de um dos itens mais cruciais para entendimento da 

tragédia, revelando diversas disfunções de natureza não só técnica, como também 

organizacional. O controle do funcionamento da bomba de stripping era feito pelo operador 

de marinha através da Interface Homem-Máquina (IHM) relativa ao sistema de transferência 

de carga, localizada na sala de controle de marinha. As informações disponíveis eram: i) a 

porcentagem de abertura da válvula de controle de vapor (parâmetro que podia ser ajustado a 

partir da sala de controle), ii) a pressão de sucção e iii) a pressão de descarga. Geralmente, a 

confirmação do funcionamento e as operações de partida e parada da bomba eram auxiliadas 

pelo bombeador in loco. 

O monitoramento através destes parâmetros levou à falha de interpretação da condição 

operacional da bomba de stripping quando ocorreu o vazamento, pois estas são medidas 

indiretas de seu funcionamento. O número de strokes, este sim é uma medida direta do 

deslocamento da bomba, que era dotada de contador de golpes por minutos (strokes/min). 

Havia a previsão para exibir esta informação na tela da IHM, porém ela não estava disponível 

para o operador de marinha. Numa falha de comissionamento, sua indicação não foi 

implementada. O conhecimento deste dado permitiria uma avaliação inequívoca sobre a 

necessidade de parada da bomba pelo operador de marinha, que, com restrição das 

informações disponíveis, tinha que se basear apenas em sua experiência para saber se deveria 

interromper seu funcionamento ou não, diminuindo a confiabilidade do processo. 

 

Figura 19 – Bomba de stripping (em verde) no interior da Casa de Bombas 

 

Fonte: ANP (2015) 
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Outro ponto relevante é a forma de indicação da pressão de descarga da bomba de 

stripping na IHM, que agregava maior possibilidade de erro ao operador de marinha, pois esta 

informação era representada através de uma janela do tipo pop up, ou seja, possível de ser 

omitida na operação dos demais sistemas. Também é importante mencionar que, na escala 

apresentada para os valores da pressão de descarga da bomba, não havia indicação da Pressão 

Máxima de Operação (PMO) do sistema. 

Neste cenário, um procedimento operacional e um plano de capacitação seriam 

indispensáveis para o controle dos riscos operacionais e orientação dos operadores de carga, 

tendo em vista que, por exemplo, auxiliariam na operação de transferência de carga entre 

tanques com uso da bomba de stripping, bem como sinalizariam proibições explícitas para sua 

execução. Contudo, por falhas de gestão da BW Offshore, a solução encontrada foi recuperar 

o desatualizado procedimento da Prosafe, que ainda não havia passado pelo processo de 

migração de uma empresa para a outra. Note-se abaixo que o próprio procedimento 

desestimula o seu uso, tornando-o ineficiente (ver figuras 20 e 21). Tal condição foi 

considerada análoga à inexistência de procedimento operacional. 

 

Figura 20 – Advertência contida na capa do procedimento operacional do sistema de 

carga 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 21 – Item da operação de transferência de carga em situação de emergência 
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Fonte: ANP (2015) 

 

Na prática, conforme foi verificado pela ANP, o que acontecia era que, durante as 

operações de partida e parada da bomba de stripping, havia o costume de o bombeador estar 

ao lado da bomba a fim de executar ações específicas de drenagem, bem como monitorar e 

informar as condições do equipamento para o operador de marinha via rádio. Entretanto, suas 

atribuições mostraram-se incompatíveis com a expectativa de que estivesse junto à bomba por 

todo o seu tempo de funcionamento. Na ocasião da operação que causou a perda de 

contenção, o bombeador se encontrava afastado da bomba de stripping, uma vez que realizava 

as atividades necessárias para o novo alinhamento (do tanque 6C para o 2C). 

Somado a estes fatos, que já não são poucos, ao avaliar os dados da operação do 

sistema, verificou-se que a bomba de stripping operou com sua descarga fechada, por curtos 

períodos de tempo, em diversas situações, tendo isto se repetido inclusive no dia do acidente, 

o que foi determinante para a ocorrência do vazamento. Para uma bomba tal qual a de 

stripping, o correto seria não fechar as válvulas da linha de descarga antes da parada da 

bomba ou enquanto houver fluxo. 

 

Tabela 7 – Períodos com as válvulas da descarga da bomba de stripping fechadas 

durante o mês de fevereiro 

Data 

Porcentagem de 

abertura da válvula 

de controle de vapor 

Período com a descarga 

da bomba de stripping 

fechada (h) 

Horário de operação 

da bomba de stripping 

com a descarga 

fechada (h) 

05/02/2015 10% 00:05:53 07:26:39 às 07:32:32 

09/02/2015 10% 00:12:12 09:01:43 às 09:13:55 

10/02/2015 10 a 12% 00:09:33 09:41:35 às 09:51:08 

11/02/2015 7 a 8% 00:02:45 11:27:48 às 11:30:33 
 

Fonte: ANP (2015) 

 

Diversos outros fatores também potencializaram o risco de operação da bomba, sendo 

listados abaixo: 
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a) O programa de manutenção e calibração da bomba de stripping não estava em dia, 

indicando um hábito comum em muitas organizações, o de postergar tarefas de manutenção. 

b) Nas datas de 13/09/2014, 19/09/2014, 25/09/2014 e 28/09/2014, foram registrados 

vazamentos do vapor responsável por movimentar a bomba de stripping. O vazamento do dia 

25/09/2014 foi classificado como severo. Após reparos, a bomba foi testada no dia 

16/10/2014 e só voltou a ser utilizada em 23/10/2014. 

c) Não havia intertravamentos na bomba de stripping em caso de alta pressão. 

d) Não havia, na IHM, alarme de pressão alta na descarga da bomba de stripping, de 

maneira a alertar o operador sobre uma condição insegura de operação e desencadear ações de 

resposta. 

e) Não havia padronização no processo de abertura da válvula de controle de vapor 

provido para partida da bomba. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, o percentual de 

abertura oscilou entre 10 e 25%. Em alguns dias, esse provimento foi realizado de forma 

gradual, enquanto em outros isso ocorreu de maneira instantânea. 

 

Tudo o que foi exposto neste tópico diz respeito a diversos aspectos, introduzidos no 

uso da bomba de stripping, que conduziram a uma situação de riscos não controlados, 

agravando a degradação da segurança operacional na unidade. Ademais, a BW não possuía 

procedimento operacional completo no que tangia às proibições e restrições para o uso de 

sistemas e equipamentos, o que inviabiliza qualquer tentativa da empresa de alegar “baixa 

disciplina operacional a bordo” como justificativa para o acidente. 

 

3) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Sistema de Ventilação 

 

De acordo com os relatórios da ANP e da Petrobrás, a unidade não dispunha de 

sistemas e de procedimentos previamente estabelecidos para o controle e eliminação da 

atmosfera explosiva. O único sistema ativo disponível na Casa de Bombas para controle de 

emergência era o sistema de CO², que, entretanto, era designado apenas para o cenário de 

incêndio, sem previsão de uso para atmosferas explosivas. Havia também o sistema de 

ventilação da Casa de Bombas, mas este era desligado automaticamente no caso de detecção 

de gás no local. Assim, não havia nenhum sistema previamente dimensionado para atuar no 

caso de atmosfera explosiva, de modo a reduzi-la ou eliminá-la. 
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Isto quer dizer que, com o vazamento de condensado e a consequente parada de 

ventilação na Pump Room, todo o inventário de gás liberado continuou presente no local, 

aumentando seu potencial explosivo. Por outro lado, a ventilação constitui um dos principais 

instrumentos para manter a concentração de gases em baixo nível durante eventos de perda de 

contenção. Nota-se, assim, uma contradição do sistema de ventilação: se sua interrupção tem 

como objetivo impedir que os gases inflamáveis se espalhem para outras áreas da plataforma, 

ela também é responsável pela concentração destes no local do vazamento, aumentando o 

potencial de ignição da mistura inflamável. 

Com base nesta contradição, a barreira teria agido de maneira muito mais ineficaz do 

que parcialmente efetiva. Sugere-se, portanto, uma readequação da taxa de ventilação na 

Pump Room, de acordo com o tipo de situação enfrentada: normal, anômala e/ou emergencial. 

 

4) (Falha) Respostas das Equipes dos Centros de Controle (CCR) e de Emergência 

(ERT) 

 

As informações equivocadas ou a ausência delas, como a falta de descrição do cenário 

do acidente no Plano de Resposta à Emergência (PRE), tema a ser discutido no item 3.4, 

levaram a equipe do CCR a um diagnóstico errado da gravidade do evento. Com isso, três 

equipes entraram na Casa de Bombas, quando o recomendável seria a descida de medidor de 

gás para confirmação da existência de atmosfera explosiva, já detectada pelos sensores fixos 

do local. Estas entradas fazem eco com o acidente da P-36, quando 11 brigadistas faleceram 

ao se dirigirem para o local da primeira explosão na plataforma, apesar da detecção 

confirmada de gás (FIGUEIREDO, 2012, p. 303) naquele ambiente. 

Com base no relatório da Petrobrás, um fator agravante é que o reparo iniciado pela 

terceira equipe na Casa de Bombas não tinha Permissão de Trabalho (PT). Embora isto seja 

focado pela empresa como falha na cultura de segurança a bordo, não há uma tentativa de 

compreender o histórico do cotidiano das relações de trabalho naquela unidade, o que talvez 

fornecesse pistas sobre a inexistência desta PT num momento emergencial. Pela análise dos 

arquivos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sabe-se que, em 2013, 

houve 2 relatos de trabalhos desenvolvidos sem PT. 

No FPSO CSM havia um recurso chamado “time técnico de resposta à emergência”, 

também utilizado em outras plataformas operadas pela BW Offshore. A montagem deste time 

foi realizada de modo informal, no dia 08/02/2015, poucos dias antes do acidente, sem 
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alteração dos procedimentos, incluindo o Plano de Resposta à Emergência (PRE) da unidade, 

sem realização de treinamento adequado e sem formalização da equipe. Segundo o relatório 

da ANP, este recurso foi implementado por sugestão do novo OIM, que antes trabalhou em 

uma plataforma operada pela BW Offshore onde havia tal equipe estrutura de resposta. Como 

o FPSO CSM pertencera à Prosafe, ele não era dotado de tal recurso até então. 

As funções deste grupo deveriam ser de natureza meramente consultiva, para que o 

Comandante de Incidente Offshore (OIM) tirasse dúvidas sobre temas específicos. Contudo, 

não foi isto o que aconteceu. Membros do time efetivamente acompanharam os brigadistas 

durante as três entradas na Casa de Bombas. Para isto, outros brigadistas cederam seus trajes 

de brigada, levando a exposição de outras pessoas (que não os brigadistas) ao cenário que se 

desenrolava. 

Adicionalmente, foi constatado que o FPSO vivia um momento conturbado 

hierarquicamente. Havia quatro operadores de marinha a bordo: dois brasileiros e dois 

expatriados. Embora teoricamente todos tivessem a mesma função, os operadores brasileiros 

tinham tarefas de caráter mais burocrático, como preenchimento de documentos. Não houve 

nenhum esforço no sentido de equiparar os trabalhos desenvolvidos por brasileiros e 

estrangeiros. 

Além disso, com a saída dos dois superintendentes de marinha, em momentos 

diferentes de 2014 (um pediu demissão e o outro foi promovido a OIM de uma plataforma), 

os operadores ficaram acumulando seus cargos, não sendo feito nenhum gerenciamento de 

mudança para contornar a situação. Após alguns meses, em 31/01/2015, embarcou um novo 

superintendente de marinha, que ainda estava em processo de familiarização com os sistemas 

do FPSO na data do acidente. Numa verdadeira “fórmula para o desastre”, é certo que não 

houve nenhum tipo de capacitação planejada ou mesmo de tutoria entre o novo 

superintendente e um superintendente de marinha que já houvesse trabalhado na unidade. Para 

completar, durante a investigação da ANP, foi possível evidenciar que o novo superintendente 

de marinha atuou na tomada de decisões durante a situação de emergência, mesmo sem ter 

pleno conhecimento das condições dos sistemas e das características específicas do FPSO 

CSM. 

Arrematando este tópico, também é importante frisar que, entre novembro de 2013 e a 

data do acidente, houve a mudança de OIMs da plataforma. O OIM com quem o novo 

superintendente de marinha passou a maior parte do seu embarque – e havia discutido a 

ineficiência da transferência do tanque 6C para o tanque de slop de bombordo – não possuía 
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muita experiência nesta plataforma, tendo começado a trabalhar na unidade em 18/11/2014. 

Só havia realizado, portanto, dois embarques no FPSO. Ele desembarcou no início da manhã 

em que ocorreu o sinistro. O OIM que assumiu a plataforma estava há poucas horas 

embarcado quando se deu o acidente, tendo conhecido o novo superintendente de marinha 

naquela manhã. O helicóptero que trouxe o novo OIM foi o mesmo que levou o OIM que 

desembarcava. Das dez pessoas que embarcaram neste dia, sete tiveram funções nas ações de 

resposta à emergência. Dentre elas, quatro faleceram. 

Todas estas informações demonstram que o Operador da Instalação gerenciou de 

maneira inadequada a mudança de pessoal, bem como os riscos advindos destas alterações, 

potencializando as tomadas de decisões equivocadas que ocorreram durante o acidente. 

 

5) (Falha) Controle de Ignição 

 

Seguindo o relatório da ANP, não foi possível precisar a fonte de ignição da explosão. 

As possibilidades são duas: a ignição pode ter ocorrido em função de i) faísca mecânica ou ii) 

eletricidade estática. 

i) As ferramentas levadas para a Casa de Bombas não eram de material adequado para 

uso naquela área. Por serem de liga ferrosa, ofereciam risco de geração de faísca mecânica. 

Tais ferramentas, ao serem utilizadas para efetuar o reparo no flange – ou, até mesmo, caso 

tenham acidentalmente caído –, podem ter causado uma faísca que levou à ignição da mistura 

inflamável. 

ii) Analisando os fatos ocorridos no acidente em questão, observa-se uma entre as 

situações que se configuram como uma potencial fonte de eletricidade estática: a utilização de 

mangueira de incêndio para lavar o local no qual havia se formado a poça de condensado. A 

mangueira empregada era feita de tubo de borracha sintética, logo, seu material era não 

condutor. Portanto, seu uso é desaconselhado em caso de atmosfera inflamável. 

É curioso notar que o procedimento de permissão de trabalho da BW revela falta de 

conhecimento técnico sobre o tema. Neste documento, são mencionados como exemplos de 

trabalhos que não envolvem fontes de ignição os serviços de jateamento de água/areia e 

limpeza com/ou jateamento de água. Tal fato indica ausência de entendimento dos riscos 

envolvidos e da possibilidade de geração de carga eletrostática, tal qual indicam normas e 

demais boas práticas de engenharia. 
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Figura 22 – Trecho extraído do Procedimento de PT da BW (parte 1) 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 23 – Trecho extraído do Procedimento de PT da BW (parte 2) 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Conforme o relato de uma das testemunhas, a explosão ocorreu imediatamente após 

solicitação para que fosse efetuado o aumento da pressão de água na mangueira. Além disso, a 

simulação da dispersão e explosão realizada pela Petrobrás indicou a posição logo acima da 

poça de condensado como um local provável para a ignição da mistura inflamável. Esta 

posição é compatível com o local onde possivelmente estaria incidindo o jato da mangueira 

no momento da explosão. 

O relatório da Petrobrás não menciona nem a mangueira nem as ferramentas, mas 

introduz uma terceira possível fonte de ignição: a luminária localizada acima do flange 

próximo à válvula OP-068. 

Seja ferramenta, mangueira ou luminária, a fonte de ignição foi causada ou ao menos 

potencializada pelas ações de resposta da terceira equipe que entrou na Casa de Bombas, 

mesmo com atmosfera explosiva naquele ambiente. A ocorrência de vazamento de 

condensado era uma emergência. Todavia, as ações a serem tomadas para mitigar essa 
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situação sem constituir um risco de explosão e/ou escalonamento não estavam contempladas 

no Plano de Resposta à Emergência do FPSO. Assim, na falta de instruções claras/específicas 

para a realização das tarefas, a equipe definiu procedimentos e utilizou 

equipamentos/ferramentas inapropriados. 

 

6) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Liberação dos Pontos de Encontro em Emergências 

 

Após a segunda equipe retornar da Casa de Bombas, a situação foi considerada 

controlada pelo comando da equipe de resposta (lembre-se que o diagnóstico equivocado é 

fruto de uma situação de atmosfera inflamável que não existia no Plano de Resposta à 

Emergência da unidade), mesmo com a permanência da detecção confirmada de gás. Os 

pontos de encontro do refeitório (refúgio temporário), da enfermaria e parte do ponto de 

encontro da sala de controle da Praça de Máquinas (ECR) foram desmobilizados, o que 

causou confusão a bordo sobre a percepção de gravidade da emergência. 

Há duas versões para esta desmobilização: ela teria sido feita para pontos de reunião 

com funções de emergência ou a orientação foi somente para o pessoal que não tinha funções 

de emergência e estava no refeitório. O fato é que as pessoas, tanto com funções de resposta à 

emergência quanto abrigadas em um refúgio temporário, foram desmobilizadas e liberadas 

para almoçar enquanto a situação de emergência ainda se desenrolava. Por regra da unidade, 

ninguém podia consumir refeições com macacões de serviço. Os trabalhadores liberados, 

portanto, dirigiram-se para os seus camarotes para trocar de roupa. Nesse deslocamento, 

acabaram expostos ao tomar atitudes típicas de situações normais, como utilizar o elevador e 

se preparar para o almoço. 

As situações de emergência podem ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite em uma 

plataforma. Além da desmobilização ocorrida neste caso, outros fatores também podem 

contribuir para diminuir a percepção da gravidade do risco quando ocorre um 

incidente/acidente real. Um destes é a banalização do toque de certos alarmes falsos, tal como 

nos foi relatado pelo entrevistado Igor, que precisou lidar com uma situação emergencial na 

unidade onde trabalha e achou inicialmente que se tratava de um alarme espúrio (falso). 

 

Ênio: Você achou, de início, que era simulação? 

Igor: A gente achou, de início, que era alarme espúrio. Geralmente tem muitos 

alarmes espúrios. 
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Ênio: Ah, toca mesmo sem estar programada uma simulação. Às vezes acontece 

isso. 

Igor: Tem acontecido bastante, principalmente sinal de fogo. Ele detecta a claridade 

do flare, que está bem alta, como fogo. Ou, tem outra situação também, parece que, 

se alguém fica um tempo parado na frente de alguns sensores, eles disparam. Enfim, 

tem algumas situações que têm acontecido bastante. Então, geralmente quando tem 

tocado o alarme, está meio banalizado. 

 

Às 12:26 h, após a desmobilização dos pontos de encontro, a terceira equipe entrou na 

Casa de Bombas, ainda com a detecção confirmada de gás neste ambiente. Ocorreu então a 

explosão. Ainda na Praça de Máquinas, a onda de pressão atingiu o fosso do elevador que 

dava acesso às acomodações, sendo propagada para dentro do casario. Conforme citado no 

item 3.2, o elevador foi lançado para cima e, dentro de seus destroços, foram encontrados 

feridos gravemente dois membros da equipe de socorro da enfermaria. Estas duas pessoas 

haviam sido desmobilizadas de seu ponto de encontro na enfermaria para que pudessem 

almoçar. 

Tal situação é considerada crítica, dado que o casario deveria ser o local mais seguro 

da unidade, prevendo a reunião de pessoas tanto em condições normais de operação, quanto 

em situações de emergência. O casario era o lugar onde o maior número de pessoas estaria 

durante a emergência, pois concentrava pessoas dos pontos de encontro da sala de controle 

central (CCR), enfermaria e refúgio temporário (refeitório). 

O mais marcante neste tópico é que a decisão de desmobilização das pessoas foi 

tomada enquanto o detector fixo de gás na Casa de Bombas indicava nível muito alto de gás, 

confirmado pela descida das duas primeiras equipes. Parte da tripulação acabou agindo em 

desacordo com proibições típicas para casos de situação de emergência, como o uso de 

elevadores. Nesse sentido, foi possível constatar que a BW falhou na conscientização da força 

de trabalho envolvida na operação e na manutenção sobre as situações e condições que 

pudessem provocar incidentes. A liberação às atividades normais não deve ocorrer antes do 

controle total de uma emergência. A última recomendação fica por conta da necessidade de 

avaliar os refúgios temporários e enfermaria ainda na fase de projeto, de modo a protegê-los 

contra os efeitos de sobrepressão. Pelo que foi analisado neste tópico, sua classificação não 

reúne elementos para ser considerada parcialmente efetiva. 
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7) (Efetiva) Pontos de Abandono 

 

Todos os funcionários, feridos ou não, conseguiram desembarcar do FPSO CSM. Isto 

já é suficiente para que o relatório da Petrobrás considere os pontos de abandono como uma 

barreira efetiva, não fazendo nenhuma recomendação sobre eles. Contudo, houve diversos 

problemas na evacuação pela baleeira de boreste (estes problemas serão abordados com maior 

profundidade no próximo tópico). Além disso, conforme foi exposto pelo entrevistado Heitor 

no item 3.2, pessoas próximas a uma das baleeiras foram atingidas pela explosão e se 

lesionaram. Estes fatos permitem questionar a efetividade da barreira em questão. 

Sugerimos a revisão da adequação de alguns dos pontos de abandono, de acordo com a 

natureza da situação emergencial. Diferentes situações exigem uma reformulação dinâmica 

dos pontos de abandono, recomendação semelhante à que será feita no tópico 9, sobre pontos 

de encontro em locais seguros. Em situações críticas, por vezes, é necessário flexibilizar a 

organização do trabalho. 

 

8) (Efetiva) Evacuação por Baleeiras 

 

Embora o relatório da Petrobrás indique que esta barreira funcionou efetivamente, sem 

necessidade de melhorias, reunimos elementos suficientes para afirmar o contrário. Segundo o 

texto, as baleeiras passavam por testes semanais e inspeções anuais. Contudo, sabe-se que 

houve problema na liberação da baleeira de boreste. 

De acordo com o relatório da ANP, após a explosão, a tripulação do FPSO CSM ficou 

desorientada e a desordem se instalou a bordo. A produção da unidade foi paralisada e o 

alarme de abandono da unidade passou a soar continuamente. 

A sobrepressão ocasionada pela explosão atingiu o casario e projetou uma nuvem de 

partículas de lã de vidro no ar. As pessoas que lá estavam saíram desnorteadas, buscando 

respirar melhor e se afastar, com medo, do que acreditavam serem locais potencialmente 

atingíveis em caso de novas explosões. 

A morte das lideranças das equipes de brigada, o ferimento de membros da equipe de 

socorro (como os dois trabalhadores encontrados no elevador do casario) e os danos da 

explosão à enfermaria da unidade prejudicaram a busca de desaparecidos e o atendimento aos 

feridos. 
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Heitor: Você imagina uma brigada... São duas brigadas. Uma brigada vai para o 

embate e uma fica em stand-by. No dia da explosão, morreram membros das duas 

brigadas. Na plataforma tem dois técnicos de segurança. Morreram os dois técnicos 

de segurança. Morreu um supervisor de manutenção, morreu um supervisor de 

instrumentação, morreu todo mundo da manutenção. Se eu estivesse lá, eu estava 

morto. 

 

O coordenador do ponto de abandono da baleeira de boreste tentou assumir a ordem 

para organização das pessoas, orientando-as a se dirigirem para baixo do heliponto, mas a 

agitação impedia sua contagem e identificação. Somente após a explosão as equipes dos 

escritórios em terra iniciaram o acionamento efetivo da estrutura de resposta externa ao 

FPSO, ou seja, pode-se dizer que a tripulação passou por toda a situação incidental sozinha, 

desde o vazamento de gás até à explosão. 

Em certo instante, a fumaça começou a sair também por um acesso abaixo do 

heliponto e, nesse momento, foi dada a orientação para que as pessoas se dirigissem à área de 

movimentação de cargas, na parte central da plataforma. Este deslocamento foi realizado em 

grupos, nos quais seus membros eram contados e liberados gradativamente para o 

deslocamento. Ao chegarem ao local designado, as pessoas dos primeiros grupos visualizaram 

um colega de trabalho correndo em direção à proa e o seguiram, sem saber o motivo, tal era o 

nível de desorientação a bordo. Tratava-se de membro da equipe de produção que ia em 

direção à proa para parar manualmente as bombas de incêndio, cuja água, após o rompimento 

das tubulações de incêndio próximas à entrada da Casa de Bombas, estava inundando parte do 

deck principal da unidade, do casario e da própria Casa de Bombas. 

As pessoas se reuniram, então, dentro e nas proximidades do refúgio temporário de 

proa, onde estavam também os feridos assistidos pela enfermeira. Apesar da tentativa de 

ordenar e comandar a tripulação para um abandono pela baleeira de boreste, algumas pessoas 

se recusavam a retornar para próximo ao casario e à Casa de Bombas, pois temiam novas 

explosões e planejavam abandonar a unidade pelas balsas infláveis na própria proa. Este 

grupo foi posteriormente convencido a voltar para as imediações do casario, mais 

especificamente para o ponto de abandono na baleeira de boreste. Pessoas sem função de 

resgate se organizavam para tentar buscar os desaparecidos e muitos dos que não estavam 

feridos se negaram a utilizar as baleeiras, desembarcando através de helicóptero. Este fato 

evoca o acidente da Plataforma Central de Enchova (PCE-1), ocorrido em agosto de 1984, 
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quando 37 trabalhadores morreram na queda de uma baleeira no mar durante o abandono da 

unidade. 

No ponto de abandono da baleeira de boreste verificou-se que a tripulação mínima 

para a navegação desta baleeira estava incompleta, já que muitas das pessoas treinadas para 

sua operação haviam se ferido. O superintendente de marinha foi então acionado para 

guarnecê-la por possuir conhecimento para tal. Com a explosão, os cartões de identificação 

individual30, que deveriam estar localizados no ponto de abandono da baleeira de boreste, 

foram perdidos, impossibilitando o controle de pessoas. A contagem teve que ser feita à mão, 

uma vez que a lista de pessoas a bordo (POB – people on board) disponibilizada 

anteriormente estava desatualizada. As pessoas entraram na baleeira de boreste e lá 

permaneceram até que houvesse a recontagem utilizando POB atualizado. 

A descida, que geralmente é comandada de dentro da baleeira, foi feita pelo pessoal na 

plataforma. Quando a embarcação estava próxima ao mar, sua liberação foi feita, com 

dificuldade, por pessoa que não tinha esta atribuição previamente definida. A pessoa que 

navegou a baleeira para próximo ao barco de apoio também demonstrou não ter conhecimento 

prático de como comandar a embarcação. 

Tendo em vista a desordem observada no FPSO após a explosão, isto nos leva a crer 

que a tripulação não estava preparada para lidar com um acidente desta magnitude, tanto do 

ponto de vista de procedimentos quanto de treinamentos. Por tudo o que foi apresentado neste 

tópico, entendemos ser possível sustentar que a classificação da evacuação por baleeiras não 

reúne requisitos suficientes para ser considerada efetiva. 

 

9) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Pontos de Encontro em Locais Seguros 

 

De acordo com o relatório da ANP, após a detecção de gás, alarmes sonoros e visuais 

da plataforma foram ativados e as equipes iniciaram o deslocamento dos seus postos de 

trabalho para seus respectivos pontos de encontro, previamente definidos, tal como é 

determinado em situações de emergência. Neste momento, a estrutura de resposta da unidade 

foi acionada e as atividades técnicas funcionais normalmente exercidas pelas equipes foram 

substituídas por funções de resposta a emergências, na tentativa de mitigar o evento em curso. 

Desta maneira, técnicos de segurança viraram líderes de brigada, operadores de produção 

                                                           
30 Trata-se de cartão entregue a cada pessoa a bordo da unidade no momento do embarque, devendo ficar 

armazenado no ponto de abandono que lhe foi designado. Em caso de emergência, o cartão possibilita rápida 

identificação das pessoas faltantes neste ponto (ANP, 2015). 



99 

 

 

viraram membros das equipes de brigada e, de modo semelhante para demais funções, uma 

estrutura de resposta foi formada. 

O ponto de encontro da equipe da Praça de Máquinas era na sua sala de controle 

(ECR) e isto era necessário porque lá ficariam alguns membros que possuíam funções em 

situações de emergência. Ora, a sobrepressão na Praça de Máquinas causou ferimentos aos 

trabalhadores que estavam neste ponto de encontro, chegando a vitimar fatalmente um 

operador de utilidades. Pessoas em outros locais de reunião também se feriram. No Upper 

Deck, por exemplo, duas pessoas se feriram gravemente em seu ponto de encontro, próximo 

ao bote de resgate rápido. 

Pelo que foi exposto acima, fica clara a ineficácia da barreira e que não foi feita uma 

devida avaliação dos efeitos de um cenário de explosão na Casa de Bombas sobre os pontos 

de encontro, o que quer dizer, de maneira mais ampla, que não foi considerada a necessidade 

de minimizar a exposição humana às consequências de falhas dos sistemas. Neste sentido, não 

foi possível comprovar a existência de estudos que avaliassem a segurança dos pontos de 

encontro e indicassem pontos de encontro alternativos em caso de situação crítica nos 

primeiros. Demonstra-se, assim, a necessidade de uma reavaliação projetual destes pontos, 

não só em situações que envolvam a Casa de Bombas, mas cada setor da unidade. 

 

10) (Efetiva) EPIs 

 

Este tópico é abordado apenas no relatório da Petrobrás, mas não apresenta muita 

relevância no contexto de investigação das causas do acidente, dado que, pela intensidade da 

explosão, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não forneceriam proteção aos 

trabalhadores mortos ou feridos na Casa de Bombas e Praça de Máquinas, estivessem eles 

portando-os ou não, algo que já foi constatado por especialistas em vários outros acidentes. 

Os EPIs utilizados pelas equipes que entraram na Casa de Bombas poderiam protegê-las 

contra queimaduras, mas não contra explosões. Mesmo assim, vale a pena frisar que, embora 

os membros que realizaram as duas primeiras entradas estivessem trajando vestimentas 

apropriadas contra incêndio, somente alguns trabalhadores portavam estes trajes no terceiro 

ingresso. 
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11) (Falha) Antepara entre Casa de Bombas e Praça de Máquinas 

 

A onda de choque ocasionada pela explosão rompeu a antepara entre a Casa de 

Bombas e a Praça de Máquinas (ver figuras 24 e 25), destruindo este ambiente e causando, 

além de lesões em funcionários, a morte de um operador de utilidades que se encontrava em 

seu ponto de encontro, na sala de controle da Praça de Máquinas (ver figura 26). De fato, as 

anteparas que separavam os dois ambientes não eram projetadas para resistirem a explosões, o 

que permitiu que a sobrepressão atingisse locais que deveriam ser seguros. 

As recomendações do relatório da Petrobrás foram feitas no sentido de buscar 

maneiras de mitigar o escalonamento31 de explosões na Casa de Bombas ou na Praça de 

Máquinas para o casario. É importante observar que o escalonamento da explosão da Casa de 

Bombas para a Praça de Máquinas não foi um evento previsto em análises de risco anteriores, 

o que denota uma identificação inadequada das ações necessárias para a mitigação e 

prevenção de riscos nestes ambientes. 

O reforço na resistência da antepara não foi avaliado como estratégico diante da 

utilização das outras barreiras. A justificativa é que, em caso de falha com vazamento no 

tanque 6C, grande volume de condensado ficaria restrito à Pump Room, aumentando o 

potencial catastrófico em situação de incêndio. Também é alegado que a antepara, ao ceder 

diante de pressões da ordem que enfrentou, permite que o gás em expansão encontre um 

caminho para aliviar sua pressão via Praça de Máquinas. Uma vez que, segundo o relatório da 

Petrobrás (o relatório da ANP pouco se detém neste tema), o fortalecimento da antepara não 

parece ser uma opção tecnicamente viável, a primeira lição a se tirar é que, fazendo coro com 

o tópico de número 9, pontos de encontro alternativos precisarão ser reavaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Propagação da sobrepressão e do fogo. 
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Figura 24 – Vista frontal do dano na antepara que separa a Casa de Bombas da 

Praça de Máquinas 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 

 

Figura 25 – Antepara rompida entre a Casa de Bombas e a Praça de Máquinas 

 

Fonte: ANP (2015) 
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Figura 26 – Sala de controle da Praça de Máquinas (ECR) após a explosão 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 27 – Praça de Máquinas após a explosão 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

3.4 AS CAUSAS SUBJACENTES DO ACIDENTE NO FPSO CSM 

 

As causas subjacentes se referem àquelas mais distantes do acidente no tempo e no 

espaço. Muitas vezes não são tão evidentes e exigem um maior esforço investigativo. Não é 

raro as companhias se mostrarem satisfeitas com análises de acidentes mais direcionadas para 

as falhas de natureza técnica ou humana (em especial, aquelas associadas aos operadores), 
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ignorando as motivações gerenciais e organizacionais, essenciais para a compreensão global 

dos sinistros. Percebe-se, então, certa falta de interesse corporativo em averiguar estas 

motivações, posto que delas sairiam recomendações de mudanças radicais no lidar das 

empresas com a comunicação entre seus diferentes níveis hierárquicos e na visão da área de 

Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Estas são sugestões muitas vezes de importância 

relativizada e tidas erroneamente como um entrave à produção e aos lucros, uma estratégia 

que avaliamos como equivocada. Os entrevistados Enoque e Fábio (mergulhadores) também 

partilham da mesma percepção: 

 

Fábio: Tudo o que acontece com falta de segurança, falta de prudência, você está 

potencializando um número maior de pessoas à disposição da Previdência Social. 

Vai além! Chega lá na Previdência Social, chega lá nos cofres públicos isso. 

Enoque: Quando você mata as seis horas de estabilização de um mergulhador, você 

está produzindo centenas de mergulhadores com osteonecrose asséptica no ombro. 

Isso vai causar um prejuízo muito grande. Não só para a empresa [que emprega o 

mergulhador], como para a Petrobrás, como para o INSS, como para todo mundo. 

Esse é o reflexo dessas seis horas economizadas – que são o “máximo” – ao se 

burlar as normas. 

 

O relatório da Petrobrás é profuso na apresentação de causas imediatas, mas não 

manifesta a mesma riqueza de exposição, discussão e elucidação das causas subjacentes, 

possivelmente porque atrairia responsabilidades sobre a BW Offshore e a própria Petrobrás, 

no sentido de que certamente apontaria diversas falhas de concepção, projeto e caráter 

organizacional, o que será discutido neste item. Com base em Schwartz & Durrive (2010), é 

possível que, muitas vezes, quem verdadeiramente causa o prejuízo não paga. Já o relatório da 

ANP vai mais a fundo em suas investigações, mas também deixa algumas lacunas. 

Entendemos que, se há um verdadeiro empenho em desenvolver uma gestão de SMS 

que respeite a dignidade do trabalhador, não reduzindo-o a simples peça substituível ou 

matéria de litígio em caso de batalha judicial, este processo passa pelo periódico exercício de 

uma sincera autocrítica por parte das empresas, condição imprescindível para que se possa 

avançar estruturalmente na defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. Há uma 

incapacidade das organizações em perceberem que uma administração transparente e 

democrática apresenta muito mais benefícios internos e externos que uma gestão autoritária e 

obscura, baseada em comportamentos de visão exclusivamente produtivista. Isto nos remete à 
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importância de garantir condições que propiciem a coesão dos coletivos de trabalho 

(cooperação). 

 

1) Projeto da embarcação 

 

Este tópico é o único que não está relacionado no relatório da Petrobrás como uma 

barreira e também não é citado no relatório da ANP. Todavia, ao observar o desenho da 

embarcação, nota-se que as acomodações se encontram acima da Casa de Bombas e próximas 

ao helideck. É sabido que as plataformas vêm enfrentando um problema de verticalização, 

dada a falta de espaço diante de processos cada vez mais sofisticados desenvolvidos ainda nas 

unidades. Ora, este local concentra muitos ruídos, oriundos tanto da Casa de Bombas e Praça 

de Máquinas, quanto do helideck, o que deve gerar algum desconforto para os trabalhadores, 

além de oferecer-lhes grandes riscos em virtude da vulnerabilidade propiciada no caso de 

vazamento ou, por exemplo, explosão, como a ocorrida no CSM, que deixou o casario 

seriamente danificado (onde, por sorte, não havia ninguém no momento do acidente). O 

questionamento quanto à localização ideal das acomodações, ou seja, sobre como é projetada 

uma plataforma, é bastante pertinente neste caso, tendo como meta a minimização dos riscos 

aos quais está exposta pela equipe de bordo. 

 

Figura 28 – Destaque da área onde se localizam Casa de Bombas, helideck e casario no 

desenho da embarcação 

 

Fonte: Petrobrás (2015) 
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Este tópico referente ao design das instalações industriais faz eco com o acidente 

ocorrido em 2005 na refinaria da BP em Texas City (LE COZE, 2016). Naquela ocasião, as 

vítimas (15 óbitos e aproximadamente 180 feridos) se encontravam dentro ou nos arredores 

das habitações temporárias, localizadas perto da planta de isomerização da unidade. As 

acomodações eram utilizadas com o intuito de abrigar funcionários subcontratados para a 

manutenção planejada das instalações. A explosão aconteceu durante a partida da planta de 

isomerização após uma grande parada para manutenção. 

Ainda sobre a questão do projeto de embarcações, mas falando de maneira mais 

ampla, para além do FPSO CSM, percebe-se que a tendência verificada em novas unidades de 

exploração e produção é diminuir os espaços de convivência. O entrevistado Igor, quando 

indagado sobre as principais demandas relativas à saúde e segurança dos trabalhadores a 

bordo, deu-nos uma importante contribuição sobre o aproveitamento do espaço na plataforma 

em que trabalha. Apresentou também alguns problemas de ergonomia que migraram desde a 

fase de projeto e que muitas vezes são pontuais, de fácil resolução, mas esbarram em diversos 

obstáculos para serem resolvidos. 

 

Ênio: Lá nas conversas com o pessoal da CIPA ou então no burburinho da 

plataforma, em relação à saúde e segurança, quais são as principais demandas dos 

trabalhadores, do que o pessoal mais reclama? De forma genérica. 

Igor: Difícil essa pergunta. Geralmente, assim, tem as questões mais gerais de 

habitabilidade da plataforma. Não sei se tem tanto a ver com SMS. Mas, desde o 

projeto da plataforma, que não foi pensado para ter espaço de convivência, até, tipo, 

não ter, por exemplo, elevador para as roupas. Ter que todo dia pegar roupa na 

lavanderia. Coisas do cotidiano, assim, mais geral. O grande empecilho também é 

que, tudo que depende de mudanças, quando é para esse tema de segurança, é 

deixado de lado como se fosse “ah, não, o projeto é desse jeito, foi projetado 

pensando também em segurança, então não precisa alterar”. Então, tudo que é 

melhoria acaba esbarrando em bastante dificuldade. Então, acaba desmotivando 

bastante. 

Ênio: Teria como pegar um exemplo clássico, na linha do que você acabou de 

comentar? 

Igor: Ah, desde, por exemplo, essa questão da lavanderia. A lavanderia fica dentro 

da Praça de Máquinas, no segundo nível da Praça, e as pessoas têm que ir lá buscar 

todo dia [a roupa]. E os taifeiros têm que carregar a roupa de cama no braço pelo 

casario inteiro. Não tem um elevador, como tem em outras plataformas, um elevador 

de carga para você estar levando essas roupas. Então, é um problema de ergonomia 

que pode gerar acidente. E que, na verdade, é uma melhoria para toda a unidade, 



106 

 

 

porque evitaria que todo mundo pegasse [a roupa]. Esse tipo de coisa é bem difícil, é 

um negócio que a gente está martelando há bastante tempo, é bem difícil de 

conseguir. Coisas básicas tipo ergonomia da sala de controle, as cadeiras da sala de 

controle, foi reivindicado lá para os operadores trocar as cadeiras... Coisas pequenas, 

mas que estão no cotidiano. 

Ênio: E não consegue avançar nessas coisas. 

Igor: É difícil. Tipo, dizem que estão tomando ações, que está encaminhando, mas... 

Ênio: Às vezes são mudanças pontuais assim, né, tão fáceis. Mas você falou dos 

espaços de convivência, vocês não têm espaços de convivência na plataforma? 

Igor: Poucos. Tem a academia, o refeitório, na prática, e não tem, por exemplo, na 

5132, que eu embarquei, e na 5633, que é igual, você tem quadra de futebol, você tem 

um espaçozinho ali que tinha mesinha de pingue-pongue... Vários espaços pequenos 

que estão bem reduzidos nessas novas unidades. 

Ênio: Mas mantém a sala de TV, de cinema? 

Igor: Tem, usa principalmente o auditório. E a sala que era para ser utilizada – tem 

uma sala que era para ser utilizada para isso – está sendo ocupada pelo pessoal do 

estaleiro ainda. 

 

Neste sentido, é válido afirmar que a convocação e valorização dos saberes dos 

operadores ainda na fase de projeto constitui um importante elemento para evitar certas 

modificações necessárias a posteriori, eventualmente mais difíceis de serem realizadas 

quando a unidade já está em funcionamento. Em outras palavras, cabe aqui o velho ditado 

“prevenir é melhor do que remediar”. 

 

2) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Programa de Reparo da Vedação das Válvulas 

 

Desde 2011, a BW já havia identificado problemas nas válvulas no sistema de 

armazenamento do FPSO, que apresentavam passagem interna de fluido mesmo estando em 

posição fechada. Há forte suspeita de que isto também ocorreu no caso da P-36 

(FIGUEIREDO, 2012). Tal situação trouxe alguns problemas operacionais, pois o produto 

armazenado nos tanques, inicialmente com baixo teor de água e pronto para exportação, era 

contaminado com água, saindo de especificação. 

A primeira proposta foi de instalar algumas válvulas manuais, de modo a estabelecer 

um duplo bloqueio. Contudo, isto não foi suficiente. Um ano depois, detectou-se que havia 

                                                           
32 Plataforma P-51 
33 Plataforma P-56 
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um problema generalizado no sistema de armazenamento: era necessário reparar algumas 

válvulas, bem como trocar os selos de vedação (seat rings) de várias delas (ver figuras de 29 a 

33). Este processo se arrastou até o dia do acidente, sem ter sido totalmente concluído. Neste 

intervalo, diversas “gambiarras” foram feitas, como a colocação de inúmeras raquetes nas 

tubulações. Mesmo neste contexto de alto grau de degradação do sistema de transferência de 

carga, optou-se por manter a produção enquanto se isolavam os tanques para entrada e reparo. 

Segundo os registros da BW, apenas as válvulas do tanque 6C não apresentavam problemas. 

O procedimento para realização dessas tarefas foi alterado muitas vezes, sem 

realização da gestão de mudança correspondente. Um exemplo foi o que aconteceu com a 

MOC-CSM-091, que previa, entre outros itens, o esvaziamento do tanque 6C e slop de 

boreste, mas não a entrada neles, que foi o que efetivamente ocorreu. 

De acordo com o relatório da Petrobrás, os selos de vedação originais eram de 

borracha nitrílica (NBR). Este material era adequado para contato com hexano, e não com 

altos teores de substâncias aromáticas, que compunham o condensado da unidade. Além 

disso, não é demais lembrar que, na época do projeto, foi prevista a exportação do condensado 

por gasoduto, e não seu armazenamento a bordo. O ataque químico provocado pelos 

aromáticos foi, então, a justificativa para troca dos selos de vedação por outros de material 

polimérico mais resistente (do tipo Viton). Nunca foi bem explicado o motivo pelo qual a 

exportação por gasoduto não era utilizada regularmente. 

 

Figura 29 – Aspecto do conjunto de vedação 

 

Fonte: ANP (2015) 
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Figura 30 – Selo de vedação falhado

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 31 – Selo de vedação falhado visto por outro ângulo 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 32 – Seção transversal do selo de vedação, mostrando trincas internas e 

superficiais localizadas na região de contato com o fluido 

 

Fonte: ANP (2015) 
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Figura 33 – Válvula com seat ring degradado 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Figura 34 – Válvula com seat ring substituído 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

Apesar destes diversos reparos, os problemas de vazamento não foram totalmente 

resolvidos: certas válvulas continuaram apresentando problemas mesmo depois de reparadas e 

alguns selos de vedação não puderam ser trocados, a exemplo dos selos das válvulas OP-068 

e BFV-1005, onde a solução encontrada foi a instalação de raquetes. Segundo a ANP, a troca 

dos seat rings da válvula OP-068 não foi executada devido ao nível de líquido no interior do 

tanque de slop de bombordo superar a cota de elevação da válvula. 

Em abril de 2014, quando foi aberta uma nova MOC, desta vez por solicitação da 

Petrobrás, requerendo as trocas de todos os selos de vedação das válvulas dos tanques de 

carga, da Casa de Bombas e do deck principal, as válvulas OP-068 e BFV-1005 (da Casa de 
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Bombas) e as válvulas OD-043 e OD-044 (do deck principal) não foram listadas por 

esquecimento (é o que diz o relatório da ANP). 

No dia do acidente, a unidade operava sem ter todas as válvulas e tanques reparados, 

assim como os selos de vedação substituídos. Para Heitor, erros de avaliação como o que 

levou à colocação de raquete (por tempo indeterminado) perto do flange em que ocorreu o 

vazamento são de natureza projetual e exigem uma interrupção da produção para manutenção 

adequada. Entretanto, seu desejo esbarra nas metas produtivas e pressões financeiras típicas 

do setor de óleo e gás. 

 

Heitor: Essa correção desse flange era uma obra de grande porte, não era possível 

fazer esse reparo, essa manutenção. Teria que ser feito no estaleiro. Segundo relatos 

dos engenheiros que a gente ouvia lá, teria que parar o navio. Com a produção 

parada no mar, não daria. Era obra de porte. Mas o financeiro não permitia isso. 

Então foi tocando, tocando... Parece-me que uma empresa de inspeção disse que era 

um erro do projeto. Tinha que ir para o estaleiro para fazer uma obra de porte, para 

corrigir, porque o flange, por mais que se ajustasse, ele não... Porque o flange 

trabalha assim (faz um gesto). Tinha uma válvula que trabalhava ali dentro. Por mais 

que se ajustasse, ele ficava “assim” (faz outro gesto). Por mais que se ajustasse, não 

chegava. 

 

3) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Detecção de gás + Intertravamento Local34 

 

Este tópico faz coro com o de número 3 do item 3.3. Como já se sabe, o gás detectado 

na Casa de Bombas levou ao desligamento da ventilação. Não foram compreendidos os 

efeitos desta interrupção, que causou a concentração de gás naquele ambiente. Após alarme 

proveniente dos três detectores de gás fixos instalados no fundo da Pump Room, três equipes 

diferentes foram enviadas até o local do vazamento em três momentos distintos, mesmo com a 

presença confirmada de atmosfera explosiva. Na terceira entrada ocorreu a explosão que 

vitimou 9 trabalhadores. 

Uma proposta pertinente é reavaliar, através de equipe multidisciplinar, as respostas da 

matriz de causa e efeito quando da confirmação de vazamento de gases na Casa de Bombas, 

seja em termos da taxa de ventilação, mas também do isolamento do inventário, eliminação 

das possíveis fontes de ignição e paradas de emergência. 

                                                           
34 Interrupção automática do sistema de ventilação em local com detecção confirmada de gás. 
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Diferentemente do relatório da ANP, o texto da Petrobrás não lista a exposição de 

pessoas como um dos fatores a ser considerado em caso de detecção de gás. Na indústria 

petrolífera offshore, a preocupação relativa ao patrimônio e à produção parece sempre mais 

evidente que os cuidados que cercam o ser humano. 

 

4) (Falha) Plano de Resposta à Emergência 

 

O Plano de Resposta à Emergência (PRE) do FPSO CSM continha 25 cenários, mas, 

dentre eles, não se encontrava o cenário de atmosfera explosiva na Casa de Bombas, que 

chegou a ser identificado em análises de risco e estudos de segurança da unidade, porém não 

foi migrado adequadamente para o PRE. Rever estes mecanismos de propagação é uma 

estratégia importante, já que as investigações da ANP não conseguiram evidenciar qual foi o 

critério utilizado para a seleção dos 25 cenários apresentados no PRE e por que alguns 

cenários, a exemplo do vazamento de gás e explosão na Casa de Bombas, não foram 

selecionados e incorporados ao referido procedimento. 

Isto indica que é necessário atualizar o Plano de Resposta à Emergência da 

embarcação, de modo a incluir pelo menos dois novos cenários: liberação de gases com 

potencial de explosão i) em área aberta ou ii) na Casa de Bombas, bem como em espaços 

similares (Praça de Máquinas, por exemplo), na perspectiva de que, mesmo assim, é 

impossível antecipar todos os cenários (REASON, 1993; PERROW, 1999), uma característica 

dos sistemas sociotécnicos complexos. 

Outras insuficiências do PRE também merecem destaque: 

 

a) O PRE não continha proibição explícita de envio da brigada para área com potencial 

de escalonamento. 

b) Não estava prevista no PRE a realização de treinamento para o cenário de explosão. 

c) O PRE trata de treinamentos e simulados em alguns de seus itens, mas não define 

sua frequência de realização. Ainda sobre esta questão, verificou-se que não havia registros de 

simulados para cenários que demandassem o acionamento de recursos externos à unidade. 

d) O PRE, ao longo do seu texto, não indica procedimentos adicionais ao acionamento 

do alarme geral no caso de detecção confirmada de gás, deixando a responsabilidade para que, 

no momento de crise, o Comando de Incidente Offshore do FPSO CSM avalie, planeje e 

identifique os recursos de resposta, tomando as decisões que julgar necessárias. 
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Diante da situação de emergência, que não se tratava de um incêndio (cenário previsto 

no PRE), e devido à falta de definição dos recursos e ações mitigadoras para o cenário de 

atmosfera explosiva no PRE, coube ao OIM (na função de Comandante de Incidente 

Offshore) a tomada de decisões, tendo este decidido por enviar três equipes à Casa de Bombas 

para avaliação e reparo do local, algo que não era expressamente proibido pela empresa 

(BWO). Aqui vale a pena deixar claro que tais decisões a bordo se deram em um contexto de 

crise (emergência aguda) e sem o respaldo de referenciais/procedimentos balizadores para um 

encaminhamento mitigador adequado. 

Nesse sentido, constatou-se que a BW falhou no planejamento de respostas a situações 

de emergências. Havia falta de instruções claras e definição precisa de responsabilidades, 

além de procedimentos incompletos/inadequados. Em outras palavras, a unidade e sua 

tripulação não estavam preparados para enfrentar a situação de vazamento e explosão na Casa 

de Bombas, nem contavam com a previsão de auxílio externo para lidar com o problema. 

Assim, qualquer tentativa de culpar a tripulação, por parte da BW e da Petrobrás, pela “baixa 

disciplina operacional”, esbarra no fato de que a circunstância em que se deu o acidente nem 

estava contida no Plano de Resposta à Emergência da unidade. 

 

5) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Cultura de Segurança Positiva 

 

Este é possivelmente o tópico mais importante e que mais merece ser explorado dentre 

as causas imediatas e subjacentes que levaram ao acidente no FPSO CSM, pois nos ajuda a 

descortinar de modo um pouco mais nítido o modus operandi da indústria petrolífera. 

Enquanto o relatório da Petrobrás investe nas críticas a eventuais deficiências na cultura da 

segurança da equipe de bordo, o relatório da ANP vai mais a fundo, apontando diversas falhas 

de caráter gerencial e organizacional. Mesmo assim, ambos os textos são muito técnicos. 

Sente-se a falta da voz daqueles que lidam diariamente com os dispositivos técnicos e 

testemunharam o acidente: os trabalhadores embarcados. Neste sentido, ambos os relatórios 

falham em dialogar com a realidade do setor offshore e trazer isto para o leitor. 

Para Daniellou, Simard & Boissières (2010, p. 93), a cultura de segurança é “o 

conjunto de práticas desenvolvidas e repetidas pelos principais atores envolvidos, para 

diminuir os riscos de seus trabalhos”, envolvendo dois importantes aspectos: são as práticas 

dos atores que fazem a cultura de segurança de uma empresa e são os atores coletivos que 
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constroem sua cultura. Ainda segundo os autores, a crença de que os acidentes podem ser 

evitados é um importante elemento norteador na atuação dos trabalhadores. Aos assalariados 

deve ser possível confiar que seguir as regras de segurança35 é a melhor maneira de fazer o 

trabalho e que não terão que transgredi-las frequentemente36 para manter a produção. 

Veremos a seguir em que esta concepção de cultura de segurança dos três autores não foi 

respeitada. 

A tentativa de transferir, na íntegra, a responsabilidade pela explosão para a equipe de 

emergência não se sustenta, uma vez que já analisamos em tópicos anteriores que a BW 

Offshore não tratou com a devida seriedade o planejamento ou a modificação de diversos 

procedimentos, treinamentos e manutenções, contribuindo para intensificar o chamado “modo 

degradado de funcionamento” (COSTA et al., 2015). Estas falhas já vinham se acumulando 

desde a raiz do processo produtivo, desde o seu nascedouro, pois a previsão inicial era de que 

o FPSO não estocasse condensado. Os reflexos desse armazenamento para a segurança 

operacional nunca foram bem avaliados, mas chegaram a ser fonte de preocupação para a 

Prosafe/BW, que externou isto para a Petrobrás. 

 

Figura 35 – Indicação da BW à Petrobrás de que o armazenamento de condensado no 

FPSO CSM era feito de forma inadequada 

 

Fonte: ANP (2015) 

                                                           
35 Desde que os atores participem da construção dessas regras, aportando sua experiência e seus saberes, 

inclusive informais. 
36 Utilizamos a palavra “frequentemente”, pois sabe-se que, em determinadas situações, a transgressão se faz 

necessária, não necessariamente em função das exigências de produção, mas pelas próprias variabilidades que se 

apresentam no curso do trabalho real, linha esta seguida pela Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1993), 

pela Ergonomia da Atividade (FALZON, 2007; FALZON, 2016) e também pela ergologia (SCHWARTZ & 

DURRIVE, 2010). 
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A opção pelo respeito à produção em detrimento da segurança (do processo produtivo, 

das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente), mesmo em situações emergenciais, como no 

caso das três entradas na Casa de Bombas, oferece indícios de assédio moral. Isso nos diz que 

se, de fato, foram observadas falhas na cultura de segurança a bordo, estas não são exclusivas 

da tripulação do CSM, mas expressam um problema na mentalidade de toda a empresa, a 

começar por seus níveis hierárquicos mais altos, que planejam a produção. Como nos explica 

a entrevistada Gabriela, decisões não compactuadas e impostas pelas gerências superiores 

podem afetar negativamente (e muito) o trabalho de quem está em outros níveis, 

principalmente na ponta do sistema produtivo. 

 

Gabriela: Essas decisões de quadros de funcionários muitas vezes vêm acima do 

seu gerente, vêm de decisões bem mais além. São pessoas que não olham, não têm o 

conhecimento dos funcionários individualmente. Elas têm conhecimentos de 

números [grifo nosso]. São decisões que vêm de cima, mas que afetam você quando 

elas chegarem ao seu nível. 

Ênio: Além disso, tem a questão da expertise, que é um pouco de um time que já 

tem uma certa coesão, conhece o campo, conhece parte das adversidades... 

Gabriela: Um já conhece o outro, cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, mas ali 

todo mundo já está trabalhando um com o outro há muito tempo. Então, você já sabe 

o jeito da pessoa... E você chegar e mudar isso tudo... Não sei até que ponto isso é 

importante, sinceramente. Acho que o mais importante é você manter um grupo de 

trabalho íntegro. 

 

Uma das pistas do assédio moral supracitado está presente na fala de Heitor, que 

considerou o acidente uma “tragédia anunciada”. Ao prestar depoimento à ANP, ele admitiu 

estar colocando seu emprego em risco com as declarações que fez, mas não poderia sofrer 

mais do que os familiares dos “companheiros que morreram em um acidente que poderia ter 

sido evitado”, confirmando o impacto psicológico negativo que um acidente pode exercer na 

tripulação embarcada e até desembarcada no momento de uma tragédia. 

 

Heitor: Estão pagando psicólogo para uma porrada de cara. Mulheres e tal. Posso 

dizer uma coisa pra você? Eu sou um cara cascudo. Experimentado, vivido. Se eu 

tivesse ficado na BW [empresa proprietária do FPSO] e tivesse opção de não 

embarcar naquela unidade, eu nunca mais iria embarcar lá. Acho que eu não me 

sentiria bem. 
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Heitor trabalhou por 14 meses no FPSO CSM, antes de ser forçadamente transferido 

para o FPSO Polvo e impedido de completar seu mandato como membro da CIPA, para a 

qual havia sido eleito como quarto mais votado pelos empregados. Sobre este fato o relatório 

da Petrobrás dedica menos de uma linha e meia; já o relatório da ANP nem tangencia o 

assunto. Ao fim de seu período de estabilidade, o entrevistado acabou demitido da BW. 

Segundo ele, vazamentos na Casa de Bombas eram antigos e recorrentes. Dada a 

quantidade frequente de gás naquele ambiente, o acesso ficou restrito a membros da 

tripulação com autorização. 

 

Heitor: Que existia um vazamento de gás lá há muitos anos, existia. Há pelo menos 

mais de dois anos. Isso eu posso afiançar porque eu presenciei. Na Casa de Bombas, 

tinha uma válvula, 68. Essa válvula era do tanque de slop. Slop tank. Essa válvula, 

constantemente, fazia o gotejamento de resíduo no flange, uma série de produtos 

químicos, cheiro de gás e tal... E ela escorria e ia para o último piso lá embaixo. 

Com o tempo, ia acumulando produto, acumulando produto... Havia vazamento 

também em uma bomba. Quando o índice era muito grande de produtos, durante 

muitos dias vazando, o nível de gás aumentava muito e o sensor de gás atuava. Aí 

tocava o alarme. 

Ênio: Atuava como? Piscava? 

Heitor: Não, toca o alarme. Toca o alarme da unidade. Na unidade inteira. 

Vazamento de gás... E isso ocorria. Em vários embarques eu cheguei a presenciar 

[ao menos cinco vezes], tocava o alarme, mas aí chegavam lá, faziam manutenção e 

tal. 

 

Seu relato também nos revela que, inclusive, um dos trabalhadores feridos na explosão 

de fevereiro de 2015 já havia se ferido em outro vazamento na Casa de Bombas, no dia 20 de 

dezembro de 2013. Neste dia, Heitor estava embarcado no FPSO CSM e acompanhou a 

situação de perto. 

 

Ênio: E aí a gente vai se aproximando do acidente. Quando você fala da Casa de 

Bombas, quando ocorre o tal vazamento, em 20 de dezembro de 2013, você ainda 

estava embarcando? 

Heitor: Eu era o único membro da CIPA a bordo.  

Ênio: Certo. Então você estava a bordo nesse dia. 

Heitor: O alarme tocou eram 11:20 h, 11:30 h da manhã, para que todos fossem 

para os pontos de reunião. Fomos para o ponto de reunião e a brigada foi acionada 
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para fazer a verificação do sinistro. Foi informado que o alarme era real e que estava 

ocorrendo um vazamento de gás, que estava sendo investigado na Casa de Bombas. 

Eles ficaram nessa investigação por duas horas. Nós ficamos duas horas, 

aproximadamente, sentados nas cadeiras dentro do refeitório, aguardando uma 

liberação. Depois desse período, fomos liberados e voltamos às atividades normais. 

Eu era o único membro da CIPA a bordo. Quando deram mais ou menos umas três 

horas, as pessoas, como eu era da CIPA, começaram a me procurar dizendo que 

tinha uma pessoa que havia se acidentado na tentativa de investigar o vazamento de 

gás lá e que tinha desfalecido, desmaiado. Estaria na enfermaria. Só que eu estava no 

meu horário de trabalho e não deu para eu sair da minha atividade. Mas comecei a 

ouvir o zum-zum-zum. Quando deram seis horas, eu lavei minhas mãos e procurei a 

enfermeira, procurei o técnico de segurança e me informaram que tinha uma ordem 

expressa do OIM que nada poderia ser falado sobre a questão do acidente. Qualquer 

coisa que eu quisesse saber, falasse com o OIM. Aí eu procurei o OIM, como 

membro da CIPA. O OIM é o gerente, manager. O manager industrial. Aí ele não 

gostou da minha atitude, perguntou se eu era policeman, se eu era policial da 

plataforma, que a minha atitude não estava legal. Ele é indiano. E, na época, eu disse 

a ele que não, que eu era membro da CIPA, que a legislação dizia que qualquer 

acidente ou incidente teria que ser comunicado à CIPA imediatamente, e não foi 

comunicado imediatamente. Baseado nisso, eu procurei o fiscal da Petrobrás, que 

era o fiscal da unidade. 

Ênio: Sempre havia um fiscal a bordo. 

Heitor: Sempre um fiscal a bordo. Relatei a ele os fatos e ele disse que não poderia 

fazer uma ingerência, uma interferência, porque era gerenciamento da unidade. Ele 

gerenciava só a produção e não podia interferir no relacionamento.  

Ênio: Questões de segurança ele não poderia intervir... 

Heitor: Estranhamente. Mas, mesmo assim, mais tarde eu voltei a procurar o OIM 

na sala dele, oito horas da noite, para me informar. Não, procurei o técnico de 

segurança novamente para me informar mais detalhes e ele disse que tinha recebido 

uma informação do OIM que eu não era mais membro da CIPA a partir daquele 

instante. Que eu tinha sido afastado. 

Ênio: Isso no mesmo dia? 

Heitor: No mesmo dia. 

Ênio: Ele já tinha saído da enfermaria... 

Heitor: O rapaz estava no quarto, no camarote dele, com a perna machucada. 

Machucou a perna. Aí eu procurei o OIM e ele me informou isso, que eu tinha sido 

afastado. Estranhamente isso: no mesmo dia do acidente eu fui informado que estava 

afastado da CIPA. Uma coisa absurda.  

Ênio: E o que ele alegou? 
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Heitor: Ele disse que não caracterizava perseguição... Brincadeira. Você ser 

afastado da CIPA no dia que está investigando um acidente... E, no dia seguinte, eu 

levei uma advertência por estar pressionando sobre a investigação do acidente. 

 

Pelo trecho acima, percebe-se que os vazamentos já haviam feito pelo menos uma 

vítima. E começa-se a entender o processo de assédio moral pelo qual Heitor passou por 

tentar desempenhar as funções que lhe cabiam como cipista eleito. Na ocasião do acidente, 

em 2013, ele cobrou da BW o número da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 

obtendo como resposta que não haveria registro de CAT, já que se tratava “apenas de um 

incidente, e não de um acidente”. Começou, então, o processo de retaliação que culminou 

com sua demissão: 

 

Heitor: O cara foi atendido na enfermaria, ficou no camarote vários dias, não 

desembarcaram ele... A partir daí eu comecei a ser perseguido, trocar de escala, não 

deixavam eu participar mais das paradas, porque eu era muito incisivo na cobrança 

de segurança, parava operações... Aí começaram a mudar minha escala e tal. 

Passaram a me deixar 41 dias em casa, só recebendo, e me botaram de férias. Aí eu 

saí de férias. Quando eu voltei de férias, eu estava transferido. Para o Polvo, 

plataforma Polvo. 

No início, na BW, com três meses eu recebi um aumento por desempenho de 

trabalho e tal. Mas, a partir do momento que eu entrei na CIPA e comecei a ver as 

coisas, eu passei a não ter mais essa contrapartida da empresa, porque passei a 

contrariar a questão da segurança. Passei a contestar as comissões de segurança da 

plataforma, que, a meu ver, eram indevidas, e fui retaliado. Hoje estou demitido. 

 

A empresa parecia estar fechada a ouvir sugestões ou críticas dos funcionários. Havia 

pouco espaço para diálogo com os níveis hierárquicos superiores e para circulação das 

informações ascendentes (bottom-up). Nas próprias reuniões da CIPA, não havia muita 

oportunidade para a discussão de temas relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores: 

 

Ênio: Nas reuniões de CIPA, como isso era discutido? Tinha espaço para isso ser 

colocado? Até que ponto? 

Heitor: Tinha, tinha espaço até o ponto de que o gerente que ficava em terra e 

participava da videoconferência. Ao ponto de, na videoconferência, você levantar 

um determinado tema e o gerente de base falar “ah, não, esse tema aí nós não vamos 

discutir hoje, isso não é tema de reunião da CIPA”. Quando se levantava a questão 

do benzeno, “n” vezes ele falava “não, benzeno não é tema de reunião da CIPA”. 
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Benzeno é totalmente ligado à segurança, bem-estar e saúde do trabalhador. Então, 

para se ter uma prática de segurança nessa unidade, lá no Cidade de São Mateus, era 

muito difícil. Eu sei que os técnicos de segurança faziam o possível, os 

trabalhadores faziam o possível, mas a gerência não colaborava. Isso eu te afirmo e 

te afianço que não colaborava. 

Ênio: Quando você diz “ele alegava que não é tema de CIPA”... 

Heitor: Porque era um tema que mexia na ferida, né? Por exemplo, Casa de 

Bombas, que é onde ocorreu o vazamento em 20 de dezembro de 2013, que uma 

pessoa desmaiou e foi resgatada, a Casa de Bombas era um tabu na plataforma. 

Tanto que, depois de um ano, morreram nove pessoas lá. Eles sabiam que tinha um 

vazamento antigo ali, um problema sério ali. 

 

O que se nota é uma tentativa frequente de individualização de problemas e uma 

negativa veemente em reconhecer os problemas de gestão. Vários outros exemplos foram 

apresentados por Heitor, demonstrando que, à época em que trabalhou no FPSO CSM, a 

cultura de segurança da própria BW estava comprometida, situação que perdurou até o 

acidente em 2015: 

 

a) A norma de movimentação de cargas diz que só profissionais qualificados e 

certificados para operar um equipamento de movimentação de carga podem fazê-lo. Contudo, 

certa vez o entrevistado viu um guindaste sendo operado por um superintendente, e não pelo 

guindasteiro. Ao perguntar pelas qualificações e a certificação para operar aquele 

equipamento, foi xingado pelo superintendente em questão. 

b) O sistema de alerta para algumas situações estava danificado há meses e sempre 

havia pedidos para que fosse feito o seu reparo. Ao ser cobrado repetidas vezes pelo 

entrevistado, o gerente da plataforma simplesmente removeu a luminária [de alerta] para 

resolver o problema. 

c) O bote de resgate de um dos bordos estava fora de operação há alguns meses. Havia 

falta de peças e dificuldade para adquiri-las. 

d) O sistema da casa de painéis elétricos precisava trabalhar numa temperatura que 

estivesse abaixo de 23 graus. O sistema de arrefecimento que mantinha essa temperatura ficou 

desligado por mais de quatro meses. Isto levava a unidade a entrar em pane, desarmando-se. 

 

Uma questão preocupante que envolve estas narrativas corajosas, mas raras, é que, 

segundo o entrevistado Bruno, “você ainda tem o problema do trabalhador que nega o quanto 
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ele está sofrendo. Quando você atende a um trabalhador, é porque ele já passou o cabo dele de 

muito”. Precisamos nos antecipar a estas situações. Este caminho passa por superar a visão 

dos trabalhadores e trabalhadoras offshore como Homens de Aço e Mulheres Maravilhas, algo 

que pode comprometer suas sensações/percepções de perigo e mesmo suas integridades em 

termos de saúde e segurança, tal como apresentado no relato a seguir. Ele não está ligado 

diretamente ao acidente no FPSO, pois os entrevistados em questão, Enoque e Fábio, 

trabalhavam como mergulhadores offshore, realizando reparos em diversas plataformas. 

Fábio está há aproximadamente dez anos tentando obter o reconhecimento, por meio 

de diversos processos judiciais, de que as sequelas que carrega estão atreladas ao acidente que 

sofreu. Ele já operou a coluna37, possui dificuldade de locomoção, sente muitas dores e faz 

uso de fortes medicamentos que lhe causam até alucinações. Está, portanto, incapacitado para 

voltar a trabalhar. Eis um exemplo da via crucis citada por Figueiredo (2012) no item 2.4. 

No momento do acidente, Fábio trabalhava na caixa de mar, que seria como o “ralo” 

da plataforma. No descrição do evento, ele e Enoque acabam por corroborar a imagem de 

Super Homem mencionada acima, bem como a recorrência da utilização de subnotificações38: 

 

Fábio: Estou ali soltando um parafuzinho, eu senti a água começando a vir com uma 

força muito maior, cada vez mais forte, e avisei: “Olha! Abriram a caixa de mar!”. E 

ele [o supervisor]: “Ah, o quê?!”. Eu: “Abriram a caixa de mar!”. Aí o supervisor 

começou a gritar: “Sai daí! Sai daí! Sai daí!”. Ele grita assim desesperadamente por 

uns 30 segundos “sai daí”, o que não me adiantou muita coisa. O que eu fiz na hora? 

Eu tentei me equilibrar entre as duas aberturas. A minha sorte também foi que 

abriram as duas ao mesmo tempo, então deu para eu conseguir equalizar meu corpo 

ali no meio do fluxo e ganhar alguns segundos, pedindo a Deus pra que aquilo 

cessasse. Falei: “Meu Deus! Eu vou morrer!”. Quando eu abaixei a cabeça, a 

máscara, em dois segundos, encheu completamente de água e saiu da minha cabeça, 

mas eu consegui segurar pelo dente. Eu segurei a máscara. Aí teve uma hora em que 

eu falei: “F&@#$!”. Eu falei [para mim mesmo]: “Pô, agora, meu amigo, é uma 

questão de alguns segundos para eu me afogar”. E aí fiquei ali e, daqui a pouco, 

fechei os olhos e falei: “Ai, meu Deus! Agora já era!”. E minha filha estava para 

nascer. Eu só pensei assim: “Meu Deus! Eu não vou nem ver o rosto dela!”. Quando 

eu falei “Meu Deus, eu não vou nem ver o rosto dela!”, aquela máquina só vi 

quebrando. “Pow!”. Desligando. Aí, quando desligou, eu já empurrei meu corpo 

para fora, já trazendo a máscara para a cara de novo, e já saí xingando: “F$%! 

                                                           
37 Esta cirurgia lhe deixou uma enorme cicatriz que vai da região cervical à lombar. 
38 Nas palavras do entrevistado Daniel: “Tudo é notificado. Não, mentira... Tudo que é notificado, é notificado. É 

exatamente isso que você entendeu. Tudo que é notificado, é notificado. Agora, nem tudo é notificado”. 
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Desgraçado!”. Quando saí, aí eu percebi, me situei e aí vem aquela coisa do herói 

[grifo nosso]. Tipo assim: “Ah! Não morri! Então vou dar uma de...”. Nós, 

mergulhadores, às vezes temos essa babaquice de “ah, somos heróis!”, “somos caras 

mais fortes do que os outros!”. Então, quando eu saí dali, falei: “Bem, não morri, 

estou vivo!”. O que vai ficar mais bonito aqui? “Chefe, quer que continue?”. 

Enoque: Engole o choro e continua. 

Fábio: Engole o choro e continua. Deixa para chorar em casa, amigo [grifo 

nosso]. Eu falei: “Quer que continue, chefe?”. Chefe: “Não! Não! Sai daí, afasta daí! 

Larga tudo como tá”. Que era o certo, largar tudo como está e vir embora. Mas, 

daqui a pouco, ele se tocou: “Opa! Vai pegar mal para a empresa”. “Não larga tudo 

como tá, não. Volta de novo na caixa de mar”. Arriscado o cara ligar de novo o 

negócio, porque ele estava distante fisicamente do local, o local onde era acionado 

era remoto. Então ele: “Volta lá para catar as ferramentas”. Muita gente até criticou 

ele, depois falou: “Pô, o cara mandar você voltar para catar 50 reais de ferramenta, 

te colocando de novo na situação, que, se o cara liga, aí que você não saía mesmo”. 

Mas tudo bem, isso aí foi por causa da hora, foi um susto para todo mundo. 

 

Só o fato de ter que retornar ao local do acidente para recolher algumas ferramentas de 

baixo custo e fazê-lo de boa vontade já demonstra o quão frágil e pouco valorizada pode ser, 

dependendo da empresa39, a vida do trabalhador offshore. Mas o relato continua, 

acrescentando mais detalhes dramáticos: 

 

Fábio: Então eu saí dali, me direcionei para a cesta e retornei à superfície. 

Retornando à superfície, tirei o equipamento, passei no chuveiro e tal. Quando eu 

passei em frente ao container, me falaram: “Entra aqui que o chefe de base quer 

falar com você”. Aí eu falei: “Não! Não! Chefe, eu não vou entrar aí, não, porque eu 

estou todo molhado. E se eu tomar uma descarga aí?”. Ele foi, me agarrou pelo 

braço e me puxou: “Não! Vem! Vem! Vem!”. Aí ele me puxou para dentro, o fiscal 

da Petrobrás saiu e ficamos só eu, ele e o técnico de planejamento. O chefe da 

empresa já estava no telefone. Eu: “Alô?!”. Aí ele: “E aí, como é que tá?”. Eu falei: 

“É, vivo ainda. Depois de uma situação dessas, graças a Deus ainda tô vivo”. Ele: 

“Tá sentindo alguma coisa? Você acha que é necessário a gente dar uma CAT?”. Eu 

falei: “Olha...”. E por que eu aceitei não registrar uma CAT? A gente estava 

passando nos últimos meses, antes de... Tinha acabando de ter sido implementado 

que a gente não viesse direto para embarcar. Tipo assim: dormiu uma noite no hotel 

e embarca no outro dia de manhã. Ficou convencionado que a gente viria um dia 

antes. A gente perderia um dia da folga, mas ganharia esse remunerado. Porque a 

                                                           
39 Sobre isto diz o entrevistado E: “Dependendo da empresa em que você está trabalhando, você vai triplicar os 

riscos [a que está exposto]”. 
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Petrobrás estava exigindo que tivesse um treinamento na base da empresa um dia 

antes de embarcar. O foco desse treinamento era “não registre uma CAT”. O foco do 

treinamento era esse. Era palestra, não sei o quê, não sei que lá e, no final: “Olha, se 

você registrar uma CAT, tu vai desempregar todo mundo que tá aqui. Então, se você 

quebrar o dedo, amarra, dá seu jeito e fica quietinho. Fala com o supervisor, ele vai 

deixar você sem mergulhar. Você fica na sua, quando você chegar em terra, tu vai 

pro hospital e resolve”. 

Enoque: Você dorme um dia bem e, no outro, você dorme com a sua vida arrasada. 

Você acorda no outro dia, acabou sua vida. Você não vai trabalhar mais. Você agora 

é o inimigo da categoria, porque você é o cara que está trazendo problema para a 

empresa [ao lutar por melhores condições de trabalho], entendeu?! Está queimando 

o nome da empresa, a empresa vai acabar não pegando mais contrato, vai demitir um 

monte de gente por sua causa. De certa forma, a gente é enxergado como persona 

non grata. 

 

Na linha do trágico episódio compartilhado por Enoque e Fábio, a fragilidade da vida 

do trabalhador offshore também foi abordada por Bruno, que enxerga que uma relação 

trabalho-saúde que não passe pela vida é insustentável, inclusive do ponto de vista da 

produtividade, pois o capitalista tem dificuldade de reconhecer que, sem trabalho e sem saúde, 

não há lucro. 

 

Bruno: Mas hoje, como antigamente, as máquinas são mais bem cuidadas que os 

seres vivos que ali trabalham, sempre foram! E eu acho que é por isso que os 

acidentes… “Ah, estão diminuindo os acidentes nesses últimos três, quatro anos!”. 

Estão diminuindo porque não estão notificando mais acidentes, não é porque estão 

diminuindo em número. Os acidentes ocorrem, continuam ocorrendo, e cada vez 

mais as chefias, é… querem e têm, é… incentivos, sejam pessoais, sejam 

financeiros, de subsídios, se for empresa privada, para que, quanto menos acidentes, 

essa empresa é o ideal, é o sonho de qualquer contratante ter essa empresa que não 

acidenta, que não adoece ninguém, que ninguém reclama. 

Uma relação trabalho-saúde passa pela vida, né. A tua saúde e vida pessoal, social, é 

isso! Você não é uma figura que só existe para o trabalho. 

“Ah, o trabalho enaltece! O trabalho enobrece! O trabalho é tudo!”. Você é uma 

representação social porque você trabalha. Esse é o trabalhador. Sim, mas, se eu não 

conseguir mais trabalhar porque eu adquiri uma doença, tive um acidente, eu não 

posso ser execrado! E por que a culpa é minha? 

Que condições me levaram a isso? E como é que eu posso evitar? Então, a gente, lá 

no sindicato, a ideia é a gente discutir, desmistificar. Que assim, quem trabalha com 

risco mistifica dizendo assim: “Só embarca quem se garante!”. 
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Não é?! Aquela velha história. Aí eu costumo dizer que ali vão os Super Homens, 

agora vão as Super Mulheres, porque tem muita mulher, não muita, mas está 

começando a aumentar. 

 

Deste modo, cria-se um paradoxo binomial na cabeça dos funcionários, pois a defesa 

de sua segurança é cerceada/atravessada por uma mentalidade empresarial distorcida e 

retrógrada, que não contribui para a avaliação e mensuração dos indicadores reais de 

acidentes, não trazendo, consequentemente, avanços para as suas possíveis soluções. É o que 

nos mostram os entrevistados Carla e Daniel, ambos engenheiros de petróleo, ao relatarem a 

queda, na escada de uma plataforma, de um empregado da empresa onde trabalhavam. 

 

Carla: Eu mesma fui numa sonda, foi a que eu passei o Natal e Ano Novo agora, do 

ano passado (2014 para 2015). Um cara desceu uma semana antes de eu subir e ele 

levou um tombo na escada, era a escada de acesso à nossa unidade. E, de fato, a 

escada tem aquele material antiderrapante, aquele que parece um chapisco no chão, 

não sei como é aquele material, só que aquilo escorrega. Só que aí, o que acontece: 

ela é em alto-relevo, só que ela era meio abaulada, então, na hora que você pisava, 

ela escorregava. Então, apesar dela ser antiderrapante, ela escorregava independente 

disso, por causa do formato. 

Eles tinham acabado de pintar. Um cara da empresa estava lá. No último dia dele, 

ele estava indo embora para a cabine, ele levou um tombo e deslocou o ombro. A 

gente não teve problema, mas a escada, ela escorregava bastante. Apesar da gente 

reclamar, a opção era a gente rodar a plataforma inteira e pegar outro acesso, que foi 

o que a gente começou a usar desde que ele tinha machucado. 

Foram olhar, o turno dele era de manhã, ele largou o turno por volta de seis horas da 

tarde e, não sei o que aconteceu, ele voltou na unidade. Só que ele voltou - era o 

último dia -, não sei se ele voltou para pegar arquivo... Mas não era o turno dele de 

trabalho. E ele estava meio de dieta, estava reduzindo a alimentação dele mesmo. 

Então, quando ele se acidentou, foi no último dia. O pessoal já estava lá há 15 dias. 

Ele se acidentou, beleza. Poxa, mas a escada aqui, né... O cara tinha que ter 

segurado, mas a escada não está adequada. O cara escorregou porque a escada está 

escorregando, beleza. “Tem 15 dias que vocês estão na sonda. Alguém fez reporte 

que a escada estava escorregando?”. Não. “Ele estava há muitas horas sem comer, 

porque pode ter tido tontura”. Então eles vão pegar tudo para jogar em cima do 

funcionário [grifo nosso]. Ele está lá fora do horário de trabalho? Por que ele estava 

fora do horário de trabalho lá na área? Tudo eles vão buscar para tirar o deles. “A 

escada está escorregando, beleza, mas ele não segurou, comeu pouco, podia estar 

com tonteira, não estava no horário dele. Vocês estavam na sonda há 15 dias. São 

oito pessoas. Se cada um sobe e desce por dia, vão ser 16 vezes que vocês vão subir 
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e descer aquela escada. 16 vezes multiplicadas por 15 dias, vocês subiram o quê? 

200 vezes... Ninguém fez um cartão da escada. Então não é a escada que estava 

escorregando”. Eles vão atrás de tudo. 

Por isso, se você viu uma coisa, a sonda não está adequada, o ideal é que você 

reporte tudo. “O piso ali está com uma chapa que deveria estar soldada. Tem um 

buraco ali porque a chapa não está soldada”. Beleza, você vai e fala. Aí, no outro 

dia, a chapa está soldada ali. Beleza, você fez a reclamação. Se aquela chapa, por 

exemplo, o cara só encaixou ali, não soldou e você pisou, aí você já pode jogar a 

culpa para ele [grifo nosso]. Por que colocaram a chapa ali sem soldar, não 

isolaram a área? Já tinha sido feita reclamação... Então, a parte dessa segurança de 

reportes também é para livrar o seu. 

Daniel: Igual na escada. Certeza de que, se ele tivesse descendo a escada direito, ele 

não machucava, independente da escada estar escorregando. Para você cair da 

escada fazendo tudo direito, o degrau tem que quebrar com você em cima dele, 

porque não tem como você cair. 

Carla: A ideia não é que você entre acariciando o corrimão. 

Daniel: E nem com o pé reto. 

Carla: É, desce de lado e desce segurando. 

Daniel: Um cara que cai da escada, ele caiu porque estava descendo rápido. “Ah, a 

escada estava escorregando?”. Estava, mas, se ele está descendo numa velocidade 

certa, compatível, ele não escorrega. Eu já escorreguei na escada e não caí. Mas, 

assim, eu sei que eu estava descendo com mais pressa do que devia. Então, eu venho 

descendo no corrimão com a mão embaixo e em cima, que é para poder compensar e 

não deslocar o ombro? Escorreguei e sentei na escada. Agora, o que acontece? Se eu 

estou descendo rápido e não estou segurando, eu vou capotar, eu vou parar lá 

embaixo, eu vou descer batendo as costas na escada até chegar lá embaixo, até 

acabar a escada. Então, se você está descendo a escada direito, você não machuca, 

não tem como. Porque, se você está descendo devagar, segurando nos dois 

corrimãos... Esse é o jeito mais correto. Obviamente, vai acontecer um dia de estar 

com equipamento debaixo do braço e não ter como descer. O que você vai fazer? 

Vai diminuir a velocidade pela metade, você só tem uma mão segurando, você não 

vai descer com a velocidade que você desce com as duas. Então, são coisas que, se é 

tudo bem feito, dificilmente vai ter problema, porque existem também as coisas que 

não dependem de ninguém, acontece e é fatalidade. Mas, se todo mundo faz 

direitinho a sua parte, a chance de ter problema é mínima. Só que é difícil, né. 

 

Note-se como Carla oscila entre defender o acidentado e culpá-lo pela queda na 

escada. O paradoxo mencionado anteriormente e exemplificado pelo trecho acima pode ser 

extremamente nocivo à facilidade de circulação de informações entre os diferentes níveis 
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hierárquicos da empresa, pois permite que um clima de desconfiança, denuncismo e 

insegurança se instale, numa situação em que cada um só está preocupado em “salvar a sua 

pele”, à imitação da postura da própria empresa. O trabalhador se vê numa situação 

duplamente desconfortável: pode ser culpabilizado tanto no caso de não atingir as agressivas 

metas produtivas quanto no caso de se acidentar ao tentar cumprir estas mesmas metas. 

 

Carla: Tem relativamente poucos acidentes perto do risco que é. Óbvio que todo 

acidente acontece por conta de alguma displicência e falha humana. Normalmente. 

Então, se ainda tem, é porque ainda falta a gente se policiar para seguir as coisas 

com mais risco, porque é um errinho ali, às vezes uma coisa que você deixa, que 

você acha que não vai ter problema, pode dar um problema absurdo no final. 

Daniel: É que o foco é um pouco diferente daquele que você vê na parte de projeto 

de engenharia, de segurança. O seu foco é proteção, o foco maior lá é livrar o seu o 

quanto antes e o máximo possível, porque o que acontece, porque, se acontece um 

acidente e você não fez tudo que tinha que ser feito, você vai ser responsabilizado. 

Então, a maior parte das vezes, a política é a do medo, não é da segurança, 

propriamente dita. 

 

Todos estes relatos contundentes nos mostram como a cultura de segurança deficiente 

no FPSO CSM não é um caso isolado e esporádico. No mesmo boletim Boca de Ferro (n. 

1048), o jornal do Sindipetro-ES, que veiculou a notícia sobre a explosão, tripulantes da P-58 

denunciavam episódios frequentes de assédio moral, dentre os quais a 

perseguição/intimidação a um funcionário que questionava e cobrava a gestão de SMS, 

principalmente no que dizia respeito à segurança das pessoas. Assim como Heitor, ele 

também acabou sendo transferido de plataforma. A reportagem também denunciava o assédio 

a membros da CIPA. Nestes casos, não se pode nem falar em cultura de segurança, mas em 

cultura do medo, algo perceptível na postura dos funcionários que lidaram com a emergência 

na Casa de Bombas, lugar com conhecido histórico de vazamentos: 

 

Heitor: Os dois técnicos de segurança tiveram uma postura de receio e não estavam 

dentro da Casa de Bombas quando morreram. Eles percebiam que podia dar uma 

explosão ali, tanto que eles estavam do lado de fora. Eles só morreram porque o 

deslocamento de ar foi grande demais. Eles foram jogados contra as ferragens. 

O técnico de instrumentação estava fora, os dois técnicos de segurança estavam fora. 

Mas, mesmo assim, morreram, porque eles perceberam que ali era uma área que, por 

esse problema desse grande índice de vazamento constante ali, podia acontecer isso. 

Tanto que eles estavam do lado de fora. Só morreram os caras que estavam lá 
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dentro. “Só” morreram, não. Quer dizer, morreram porque o deslocamento de ar foi 

muito grande. Se tivesse sido menor um pouco, eles não teriam morrido. 

 

No atual estágio de capitalismo globalizado, é curioso ressaltar como, dependendo do 

país e de sua legislação protetiva, a segurança dos trabalhadores é vista de maneira diferente 

do ponto de vista do rigor. A entrevistada Gabriela relatou diferenças significativas neste 

quesito entre Angola, onde já trabalhou, e Noruega, onde trabalha atualmente. Pelo seu relato 

e também o de Heitor, percebe-se que, muitas vezes, a mesma empresa tem um modus 

operandi diferente de acordo com o país em que está atuando. Isso se deve, em parte, à 

disseminação das chamadas unidades operacionais, a partir dos anos 90, que descentralizaram 

a gestão das unidades (e, consequentemente, de sua segurança) em nome de maior agilidade 

nas decisões e retornos financeiros positivos (FIGUEIREDO et al., 2018; LE COZE, 2016). 

 

Heitor: Na minha visão, pelo que eu conheço da BW, essa não é a política da BW. 

Eu acho que a BW não tinha conhecimento dessas arbitrariedades. A BW é muito 

grande, é impossível que ela faça isso no mundo inteiro. Impossível, pelo porte da 

BW. Acho que, no Cidade de São Mateus, a gerência que negligenciava para dar um 

retorno à base, para demonstrar que a unidade era produtiva e que andava bem. E 

não era. Eu acho que mascarava muito. A Noruega, na minha visão, não tinha 

conhecimento disso. Eu já estou na área há 16 anos e já vi negligências de 

segurança, mas tamanhas, como essas desse navio lá... 

 

Neste tópico, ainda merece destaque a participação de dois atores na construção da 

cultura de segurança: os engenheiros e os operadores do chão de fábrica, tema que já foi 

parcialmente discutido no capítulo anterior. Os engenheiros Carla e Daniel afirmaram ter tido 

pouco ou nenhum contato com o tema da segurança do trabalhador no decorrer da formação 

universitária. Isto revela que, a depender da universidade, o engenheiro chega ao mercado de 

trabalho sem ter desenvolvido previamente uma visão crítica acerca da engrenagem produtiva 

na qual ele está se inserindo. Pode-se dizer que seu verdadeiro primeiro contato com a área de 

SST ocorrerá através das informações, normas e cursos que as empresas lhe fornecerem, 

fundamentadas em sua própria visão. Há o risco, então, de apreender estas informações como 

dogmas. 

Todavia, apesar dos treinamentos oferecidos pelas empresas, os mesmos entrevistados 

reconhecem que as companhias levam o trabalhador a crer que ele é o grande responsável pela 

própria segurança, lavando as mãos e mesmo tentado culpá-lo em caso de acidente (caso ele 



126 

 

 

não se acidente, mas deixe de cumprir as metas produtivas, será culpado do mesmo jeito). 

Estes mesmos esforços não ocorrem, por parte da organização, no intuito de estabelecer uma 

visão compartilhada de responsabilidades quanto à segurança, que envolva e aproveite os 

saberes dos diferentes níveis hierárquicos. 

O espaço para a reflexão e o debate durante a graduação é importante para que o 

engenheiro não se torne mais um elo de exploração dos “peões”, reconhecendo-se ele mesmo 

como um explorado, na medida em que não detém meios de produção, mas também vende sua 

força de trabalho em troca de um salário. Sua participação na cadeia produtiva pode ser bem 

aproveitada caso haja o seu reconhecimento como elemento intermediário entre o chão de 

fábrica e as gerências, estratégico na continuidade da produção, mas também no 

estabelecimento de vias desobstruídas de comunicação. Trata-se de um valioso papel coletivo 

que pode trazer contribuições valiosas para uma gestão eficaz de SMS. Para que isto ocorra, é 

necessário que haja um processo de conscientização e reconhecimento tanto das gerências 

quanto do próprio engenheiro sobre a importância desta função. 

Já os operadores do chão de fábrica, amparados no saberes que emergem da 

experiência e da prática, lidam diretamente com os dispositivos técnicos. Quem melhor que 

eles para contribuírem com a prevenção de riscos e melhorias nos referidos dispositivos? 

Porém, conforme foi apresentado no item 2.2, as gerências não reconhecem de bom grado a 

pertinência destas contribuições, o que representa um entrave para o avanço da disseminação 

da cultura de segurança nas organizações. Esta falta de reconhecimento e de escuta também 

pode trazer prejuízos para a integração das equipes de trabalho, tal como nos indica, através 

de um exemplo, a entrevistada Carla, que reconhece a pertinência da colaboração e da 

experiência daqueles operadores que se encontram na ponta do sistema produtivo. Ela 

trabalhava embarcada e tinha como subordinados um guincheiro e um outro operador de 

função não especificada. 

 

Carla: Os operadores se reportam ao guincheiro e o guincheiro a mim. E, assim, a 

organização do trabalho quem faz sou eu. Então, por exemplo, o guincheiro... Tem 

cara que embarca comigo que já tem 20 anos, 30 anos de experiência. Então, muitas 

vezes a organização do trabalho em si eles sabem mais do que eu, muito mais do que 

eu. Às vezes eu vou montar uma ferramenta e falo assim “ah, não, monta ali em 

cima”, aí ele “mas, se mudar daqui para cá, aqui fica mais fácil”. Então é questão de 

experiência mesmo. Muitas vezes a gente trabalha em parceria com o guincheiro, 

mas eu sou a responsável da operação. 
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Às vezes é muito bom você ouvir uma outra opinião para você saber de fato o que é 

melhor. Experiência vai contar muito. Apesar da hierarquia, apesar da regra ser 

minha, eu também tenho que ter discernimento para ouvir a pessoa, absorver o que 

eu preciso absorver daquilo ali e aprender com aquilo, isso faz parte do meu 

amadurecimento, do meu trabalho. 

Então, é uma questão de confiança também. Existe essa hierarquia? Existe. Mas, 

cada um também, ele vai ser melhor no tipo de trabalho que ele já faz. Eu também 

tenho que saber ouvir os caras. Eles têm que me ouvir, eles têm que respeitar as 

minhas decisões, porque muitas vezes as minhas decisões, elas vêm de outras... Eu 

só reporto. A hierarquia é: eu sou a pessoa que eles vão reportar. Mas eu reporto 

para outras pessoas. Então, muitas vezes o que é passado para eles não é porque eu 

quero que aconteça daquele jeito, é porque foi passado para mim que tem que ser 

daquele jeito, e aí eu passo para eles. 

Mas é porque, às vezes, as pessoas estão acostumadas com certo tipo de 

procedimento e o procedimento muda. E a primeira pessoa para quem isso é passado 

é para a gente, que nós somos engenheiros. “Olha, fulana, acabou de mudar, falaram 

ontem para mim que não pode mais fazer isso desse jeito, vai ter que trocar”. Aí, se 

eu chego na sonda e falo aquilo, tem o outro que acha ruim, sabe. Aí eu já tive 

problema com isso. 

 

Os entrevistados Enoque e Fábio, que atuaram como mergulhadores até se 

acidentarem, reforçam essa necessidade de reconhecimento dos saberes práticos, inclusive 

como uma maneira de superar os eventuais problemas de projeto dos equipamentos (sistema 

técnico), que propiciam ou potencializam o risco. A participação do usuário e a atividade 

deveriam ser partes constituintes do projeto, na linha do que foi proposto por Lima & Duarte 

(2014) quando cunharam o termo “configurações de uso”, citado no item 2.2, representando 

um esforço de aproximar trabalho prescrito e trabalho real ainda na fase projetual. 

 

Ênio: Aí não dá vontade de desistir de uma situação dessas? Como é para vocês? 

Enoque: Não, dá vontade de você brigar, da vontade de você melhorar! 

Fábio: Dá vontade de melhorar aquilo, porque você sabe que é possível fazer aquilo 

ali sem todo esse risco. É possível! É viável! Agora, ouve-se ouve o lado de quem 

trabalha com isso? Isso que me revolta muito, entendeu? Não ouve quem vai 

trabalhar com aquilo. “Meu irmão! Que ideia você daria aqui para melhorar?”. 

Nunca vi isso. 

Enoque: É essa questão de eles quererem otimizar o trabalho, mas investindo o 

mínimo possível. E economizando justamente onde? Na segurança. Entendeu? 
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Ênio: Então, no apanhado de problema que vocês fizeram aí, vocês enxergam as 

soluções em fazer um trabalho onde o risco já é inerente ou certas coisas não têm 

como mudar? 

Enoque: Não! Tem como mudar. 

Fábio: Tem como mudar, sim. 

Enoque: Tem. 

Fábio: Tem, sim! Basta ter esse feedback, né, entre quem opera e quem projeta. 

Enoque: Não, não. Vou além! 

Fábio: E quem banca para operar. 

Enoque: Vou além. Não só na segurança, mas na operação. 

Fábio: Operação em geral. 

Enoque: Na operação. Da forma que são arquitetados, desenhados, os manifolds, os 

poços, onde são conectadas as linhas, por exemplo. Um exemplo eu vou dar aqui 

agora: o cara que desenha o manifold40 para receber uma linha, não é possível, cara. 

Eu fico imaginando assim: o cara está onde? Ele não sabe aonde aquilo vai? Que vai 

para dentro d’água e é um mergulhador que vai conectar aquilo, não?! E o cara vai 

estar dentro da água, utilizando o equipamento pesado e tal. Coisas que eram para 

ser feitas em meio mergulho são feitas em seis, sete mergulhos. 

 

Em outra ocasião, após muitas reclamações sobre o peso do capacete (e nenhuma 

providência da gerência), os próprios mergulhadores, valendo-se de sua criatividade e 

experiência, deram um “jeitinho”, na tentativa de conciliar eficácia e saúde (principais 

preocupações ergonômicas): 

 

Fábio: O capacete pesa 20 quilos. Então, pô, na hora de você equipar, você coloca 

aquele negócio de 20 quilos, você vai ver, o checklist leva 10 minutos. E você 10 

minutos ali, com 20 quilos na cabeça, até entrar na água e aquilo se tornar neutro. 

Entendeu? O que vai acontecer com a minha cervical daqui a três, quatro anos? 

Hérnia! Hérnia! Hérnia! Vai acabar com a minha cervical. Então, o que a gente faz? 

A gente mesmo inventa as coisas. A gente foi lá e colocou dois ganchos, um 

amarrou uma corda, aí vai adaptando na altura de cada pessoa. Entendeu? “Fulano 

vai operar ali agora”. “Beleza! Mete o gancho. Está aqui na altura dele”. Aí ele 

equipou, colocou? Tem um gancho aqui em cima. Você vai e passa o gancho só para 

deixar mais leve. E o cara fica ali, esperando passar o tempo. Coisas simples. 

Podiam já ter convencionado isso. 

 

                                                           
40 Manifold é um conjunto de válvulas e acessórios que têm como finalidade direcionar a produção de vários 

poços para um duto coletor, conduzindo-a para uma unidade que irá armazená-la ou transportá-la. 
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No livro “A função psicológica do trabalho”, Clot (2006) não qualifica estes recursos 

de inventividade como uma mera transgressão, e sim uma mobilização objetiva no curso da 

atividade que ele chama de “catacrese”, palavra emprestada da linguística, mas com o mesmo 

sentido de suprir alguma falta. 

 

6) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Evacuação de Feridos por Helicóptero 

 

O transporte entre mar e terra já foi parcialmente apresentado no item 3.1. Há que se 

lembrar que as plataformas geralmente não contam com um médico em cada uma, mas, no 

máximo, um enfermeiro, cuja possibilidade de atuação é restrita. Na urgência de se consultar 

um profissional de medicina, até videoconferências podem ser realizadas. Contudo, após a 

explosão, mesmo a possibilidade de utilização da enfermaria para atendimento dos feridos 

ficou inviabilizada, pois esta foi afetada pela propagação de pressão ocasionada pelo acidente. 

O material de primeiros socorros foi contaminado pelos resíduos da explosão e pela lã de 

vidro que se desprendeu do revestimento das divisórias das acomodações. A maca da 

enfermaria foi projetada para o deck em função da explosão e foi encontrada sem o protetor 

de cabeça. Deste modo, a evacuação de feridos por helicóptero se fazia urgente. 

 

Figura 36 – Enfermaria após a explosão 

 

Fonte: ANP (2015) 

 

A Petrobrás havia contratado um serviço terceirizado de socorro aeromédico 

(MEDVAC). Por este contrato, estaria prevista a existência de uma aeronave vinculada à base 
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de operação de Vitória. A esta aeronave caberia apresentar disponibilidade contínua. Caso isto 

não fosse possível, a empresa contratada deveria providenciar o seu retorno às condições 

operacionais ou sua substituição, com brevidade. 

No dia 5 de fevereiro de 2017, a empresa contratada informou à Petrobrás que a 

aeronave em questão seria levada para a base de Macaé, com fins de manutenção programada 

e correção de alguns itens. A previsão de duração para este serviço era de cinco dias – de 8 a 

13 de fevereiro –, quando o helicóptero retornaria, então, à base de Vitória. Neste período, a 

aeronave MEDVAC da base de Macaé cobriria a base de Vitória, desrespeitando cláusula do 

contrato de afretamento que previa a substituição de uma aeronave caso ela estivesse 

indisponível em um local. 

Quando ocorreu o acidente no FPSO CSM, a aeronave MEDVAC de Macaé foi 

acionada às 12:48 h. Entretanto, esta se encontrava em atendimento a uma ocorrência na 

plataforma de Garoupa (PGP-1). Somente após a finalização deste atendimento e passagem 

pelo aeroporto de Macaé, o helicóptero pode se dirigir para o FPSO, onde chegou só às 15:25 

h, mais de duas horas após seu acionamento. 

Como alternativa ao helicóptero para salvatagem, providenciou-se a adaptação de uma 

aeronave comum de transporte de passageiros, que, evidentemente, não era equipada como 

uma aeronave ambulância. A aeronave adaptada, saindo do aeroporto de Vitória, pousou no 

FPSO às 14:53 h. Lembrando que a explosão na Casa de Bombas ocorreu às 12:38 h. 

O relatório da Petrobrás menciona apenas o período necessário para confirmar que não 

havia gás inflamável no helideck, mas não se refere à insuficiência de aeronaves como fator 

decisivo para o atraso no resgate de feridos. Na tabela abaixo, encontram-se representados os 

voos que atenderam à emergência, bem como os tipos de aeronaves e número de pessoas 

resgatadas. 

 

Tabela 8 – Voos de aeronaves para o FPSO CSM em resposta ao acidente 

Prefixo da 

aeronave 

Tipo da 

aeronave 

Origem Horário de 

pouso no 

FPSO 

Número de 

pessoas 

desembarcadas 

PR-LCE Aeronave de 

passageiro 

adaptada 

Vitória 14:53 h 3 

PR-OMA MEDVAC Macaé 15:25 h 4 

PR-OMB MEDVAC Rio de 

Janeiro 

15:44 h 3 
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PR-LCG Aeronave de 

passageiro 

adaptada 

Vitória 16:18 h 5 

PR-LDG Passageiro Vitória 16:35 h 11 

PR-LCK Passageiro Vitória 16:50 h 4 

30 pessoas desembarcadas em 6 voos 
 

Fonte: ANP (2015) 

 

Diante dos horários de pouso apresentados acima, três itens merecem destaque: 

 

- O contrato de afretamento previa que a aeronave MEDVAC deveria estar pronta para 

atender a uma evacuação em até 25 minutos após a notificação da Petrobrás. 

- A equipe médica deveria estar disponível para decolar em até 20 minutos após o 

acionamento do resgate aeromédico. 

- O tempo de voo entre o aeroporto de Vitória e o FPSO CSM é de, aproximadamente, 

28 minutos. 

 

Tomando por base estas informações, a previsão original de chegada da primeira 

aeronave MEDVAC ao FPSO, caso estivesse na base de Vitória, seria às 13:41 h. Observa-se 

na tabela 8 que o primeiro helicóptero a chegar na plataforma foi uma aeronave de 

passageiros adaptada, às 14:53 h, seguida, finalmente, da aeronave MEDVAC que se 

encontrava em atendimento na plataforma de Garoupa, às 15:25 h, ambas com atraso de pelo 

menos uma hora em relação ao horário previsto de 13:41 h. Estes atrasos poderiam ter sido 

evitados se a aeronave MEDVAC estivesse na base de operação de Vitória ou se uma 

aeronave substituta, seguindo cláusula contratual, tivesse sido providenciada enquanto a 

aeronave principal estava em manutenção. Estes dados sinalizam que o número de 

helicópteros da Petrobrás disponíveis para desembarque de feridos é insuficiente e/ou está 

logisticamente mal distribuído, o que prejudica a otimização do tempo de resposta, um fator 

decisivo em situações de natureza emergencial. Comprovando que o exemplo do resgate no 

FPSO não é um caso isolado, o entrevistado Bruno contribuiu com um relato que reforça a 

necessidade da reformulação da logística aérea em emergências. 

 

Bruno: Para sair de uma plataforma, a gente teve caso, do ano passado para cá 

(2014 para 2015), de amputação de três dedos. O cara passou 16 horas para esperar 

um helicóptero. E quando chegou a aeronave, era um helicóptero normal, não tinha 
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nada... não era um helicóptero-UTI nem nada. Esse cara estava há 16 horas sem 

medicação para a dor. Era “só” amputação, né. Ponta do dedo. Então você imagina o 

quanto que esse cara sangrou, o quanto de sofrimento esse cara teve que passar. 

Alguém que já torceu um pé, quebrou um pé, sabe o quanto dói. Imagina amputação 

traumática de dedo. O cara passou 16 horas, entrou em um helicóptero normal, não 

tinha UTI. “Não precisa. Peão, terceiro... O cara aguenta”. E aguenta mesmo, não 

morreu. Não morreu, não aconteceu nada. Aí apareceu lá no sindicato com um 

curativo, só tinha os dois dedos. Os outros não dava para ver, tinha acabado de fazer 

as cirurgias. Ia ver o que ia dar, o que não ia dar a nível de movimentação. Mas por 

que não entrou em um helicóptero-UTI? Ah, porque já era depois de cinco horas da 

tarde. Helicóptero na Bacia de Campos só voa de cinco às cinco, dependendo da luz. 

Cinco às cinco no verão. No inverno já não é de cinco às cinco. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O acidente no FPSO Cidade de São Mateus era uma tragédia anunciada. A unidade se 

encontrava em situação de total despreparo técnico, humano e organizacional. E, ao 

analisarmos acidentes como o da Piper Alpha, da P-36 e da DeepWater Horizon, somos 

obrigados a concordar com Marx (2011, p. 25) quando ele, complementando uma passagem 

de Hegel, diz que todos os grandes fatos se repetem pelo menos duas vezes: “a primeira vez 

como tragédia, a segunda como farsa”. Dadas tantas falhas de planejamento, treinamento e 

operação, majoritariamente de natureza gerencial e organizacional, a explosão na embarcação 

era uma questão de tempo. Nenhuma das barreiras apresentadas pelo relatório da Petrobrás foi 

realmente efetiva. As causas imediatas e subjacentes do sinistro dialogaram o tempo todo, 

lançando diversos alertas, que foram ignorados. Causa espanto imaginar que, a julgar pelo 

contexto de forte pressão temporal e financeira no setor offshore, outras plataformas possam 

estar na mesma situação. 

Apesar do sacro nome da embarcação, é preciso deixar claro que a culpa pelo acidente 

não foi de Deus nem do acaso, muito menos do diabo. Acidentes são construídos socialmente, 

em uma cadeia complexa de eventos, comportamentos, atitudes, desleixos e desvalores, 

potencializados por um modo de produção centrado em tudo menos na vida, sua beleza e 

delicadeza. Deste modo, não é nenhum exagero afirmar que a principal causa do acidente que 

custou a vida de nove trabalhadores é a falha na cultura de segurança da própria empresa BW 

Offshore. O reconhecimento de seus erros e negligências pode servir de aprendizado para que 

outras tragédias como esta não se repitam. É claro que a assunção de culpa também passa 

pelas multas, que, neste caso, foram de R$ 47,8 milhões para a Petrobrás e de apenas R$ 5,3 

mil para a BW (esta última aplicada pelo CREA-ES), mas passa, principalmente, pela 

conscientização de quem produz, quem organiza, quem vistoria, quem certifica e quem 

fiscaliza, todos imbuídos numa missão maior de proteção aos trabalhadores, pois, sem eles, 

não há produção de óleo e gás. 

A entrevistada Gabriela nos relatou que o trabalho offshore em si “não é um trabalho, 

é um estilo de vida”; já Fábio nos garantiu que os momentos de mergulho, trabalhando, foram 

“os momentos mais próximos” de sua vida entre ele e Deus, sendo invadido por uma sensação 

de paz. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas num setor onde as reclamações quanto à 

saúde e segurança dos trabalhadores se arrastam por décadas, mesmo assim estes 

entrevistados conseguem encontrar em seus trabalhos uma fonte de prazer. Por que não 
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garantir as condições que potencializem isto? Trata-se de uma saída pela qual todos sairiam 

ganhando, mas esta é uma reflexão que as grandes corporações se recusam a fazer. Qualquer 

ambiente de trabalho não deve ser lugar de desconfiança ou medo, muito menos medo da 

morte. 

Infelizmente, apesar dos grandes saltos tecnológicos na indústria petrolífera, a 

defasagem na gestão do risco persiste. Avanços substantivos na prevenção de acidentes 

devem passar pelo aprimoramento contínuo de alguns itens, como: desobstrução das vias de 

comunicação, facilitando a convergência de informações ascendentes e descendentes; 

reconhecimento da importância dos saberes de cada trabalhador, especialmente aqueles que 

lidam diretamente com os dispositivos técnicos; construção de decisões pactuadas; e 

estabelecimento de métodos para identificação das falhas latentes nos processos produtivos. 

Estes são alguns dos requisitos que podem colaborar para a promoção de uma indústria 

socialmente responsável, voltada para a proteção humana e do meio ambiente. 

Não foi abordado ao longo do presente texto, mas o déficit de fiscais do MTE e da 

ANP é um dos fatores que prejudica a garantia de uma política preventiva no que se refere ao 

cumprimento de normas regulamentadoras em plataformas. A distância destas até o 

continente também dificulta a fiscalização, pois impede o “fator surpresa”. 

As novas tendências apontam para uma diminuição do número de pessoas 

embarcadas: é a ascensão das chamadas operações remotas. Cria-se exatamente o que se vê 

quando se está em uma unidade offshore, só que dentro de um escritório, em terra. Contudo, 

redução não significa eliminação, mesmo porque é impossível extinguir a participação 

humana nos sistemas sociotécnicos complexos, ao menos no estágio tecnológico em que nos 

encontramos. Isto quer dizer que, enquanto houver exploração petrolífera, a saúde e segurança 

dos trabalhadores embarcados deve ser pautada. Especificamente no caso brasileiro, tomando 

como referência a maior empresa do país no setor de óleo e gás, a Petrobrás, observa-se que 

sua nova geração de trabalhadores é mais pragmática e preocupada com questões salariais, em 

detrimento da defesa de pautas coletivas. 

Para Llory (2001), os acidentes nunca morrem. O aprendizado que se pode retirar 

deles é infinito. No estudo de seu controle e prevenção, o principal objetivo é tentar se 

antecipar a eles, identificando como os acidentes que já ocorreram têm pistas a fornecer sobre 

a possibilidade de reaparecerem com nova roupagem, em diferentes contextos produtivos. 

Entretanto, também sabemos que os acidentes preexistem a si mesmos. Assim, a experiência 

dos trabalhadores é um elemento fundamental que também deve ser levado em consideração 
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nas políticas de prevenção. Não basta aprender com o erro (e muitas vezes nem isso 

acontece), é preciso se adiantar a ele, valendo-se de todas as contribuições possíveis para isto. 

Com esta dissertação, esperamos, através do caso específico do FPSO Cidade de São 

Mateus, estar jogando um pouco mais de luz sobre o cotidiano dos trabalhadores offshore. Ao 

realizar esta tarefa, carregamos a esperança de tornar conhecidas e abraçadas as pautas destes 

operadores quanto à sua saúde e segurança, num movimento tão necessário, em meio a uma 

sociedade tão individualizada, de resgate do apoio às pautas coletivas. 
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