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RESUMO 

 

A indústria do petróleo é poderosa, movimenta trilhões de dólares por ano e seu 

desenvolvimento foi determinante na geopolítica mundial. Se uma guerra ocorre em algum 

lugar do globo, a probabilidade de estar ligada direta ou indiretamente à exploração de 

hidrocarbonetos não é pequena. 

Esta monografia busca discutir se os inúmeros trabalhadores que constroem essa força 

e riqueza têm sua indispensabilidade reconhecida e seus limites físicos/mentais respeitados, se 

os inegáveis avanços tecnológicos ocorrem paralelamente a uma precarização das condições 

de trabalho. 

Por meio de entrevistas com profissionais ligados ao setor offshore brasileiro e de uma 

análise do acidente no navio FPSO Cidade de São Mateus, ocorrido em fevereiro de 2015, no 

Espírito Santo, será defendida a eficácia da gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS) de uma empresa enquanto construção coletiva que aproveite os saberes dos diferentes 

níveis hierárquicos, mas também os invista na assunção da responsabilidade de cada um na 

política de prevenção e controle de acidentes. A proteção de pessoas, do patrimônio e do 

ambiente deve ser pensada de forma participativa (que envolva inclusive a sociedade), 

difundindo uma mentalidade na qual, quando ocorre um sinistro, este possa ser entendido 

como uma falha da organização, e não apenas de alguns poucos atores prontamente 

culpabilizados. 

Os resultados apontam para uma perigosa defasagem entre a gestão da tecnologia e a 

gestão do risco. As reclamações dos trabalhadores petroleiros, principalmente terceirizados, 

quanto às condições de trabalho não sofreram grandes modificações ao longo de, pelo menos, 

três décadas. Uma efetiva Cultura de Segurança passa por responsabilidades coletivas e pela 

valorização da comunicação desbloqueada entre os diferentes níveis hierárquicos de uma 

empresa. 

 

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

Offshore, Cultura de Segurança 



ABSTRACT 

 

The petroleum industry is a powerful trillion-dollar business whose development has 

had an enormous impact on the geopolitics of today’s world. When a war breaks out in some 

part of the globe, the possibility that the event is directly or indirectly linked to the 

exploration of hydrocarbons is not small. 

This monograph addresses questions related to the vast quantity of people that make 

up the workforce involved with this natural resource: if their importance is recognized; if their 

physical/mental limits are respected; if the inevitable technological advances are accompanied 

by an erosion of working conditions. 

Through interviews with professionals involved in the Brazilian offshore sector and an 

analysis of the accident on the vessel FPSO Cidade de São Mateus, which occurred in 

February of 2015, in Espírito Santo, the efficiency of the management of Safety, Environment 

and Health (SEH) of a company during collective construction that took advantage of the 

knowledge of different hierarchical levels will be defended, while also acknowledging each 

one’s responsibility in the policies for prevention and control of accidents. Protection of 

people, assets and the environment should be thought of as a cooperative effort (that even 

involves society in general), creating a mindset which leads to the consideration of any 

accident as a failure of the organization, and not simply of a few individuals who are 

immediately blamed. 

The results indicate a dangerous gap between technology management and risk 

management. The complaints of oil workers, mainly outsourced workers, about working 

conditions haven’t suffered big changes over at least three decades. An effective Culture of 

Safety involves collective responsibilities and also values an unlocked communication 

between different hierarchical levels of a company. 

 

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

Employment, Culture of Safety 

  



RÉSUMÉ 

 

L’industrie pétrolière est puissante, elle déplace des trillions de dollars par an et son 

développement a été crucial dans la géopolitique mondiale. Si une guerre se produit quelque 

part dans le monde, la probabilité qu’elle soit directement ou indirectement liée à 

l’exploration des hydrocarbures n’est pas méprisable. 

Cette monographie a pour but de savoir si les nombreux ouvriers qui construisent cette 

force et richesse ont la reconnaissance du caractère indispensable de leur tâche et le respect 

des leurs limites mentales/physiques, et si les avancées technologiques surviennent 

parallèlement à une détérioration des conditions de travail. 

Grâce à des entreviews avec des professionnels liés au secteur de l’offshore brésilien 

et à une analyse de l'accident sur le navire FPSO Cidade de São Mateus, qui a eu lieu en 

février 2015, dans l’état du Espírito Santo, on défendra l’efficacité de la gestion de Santé, 

Environnement et Sécurité (SES) d’une entreprise comme une construction collective qui 

prennent davantage sur la connaissance des différents niveaux hiérarchiques, mais aussi qui 

soit capable de les appliquer dans la prise de responsabilité de chacun, en ce qui concerne la 

politique de prévention et de contrôle des accidents. La protection des personnes, des biens et 

de l’environnement doit être conçue de manière participative (en impliquant même la société), 

par la diffusion d’une mentalité selon laquelle, lorsque survient un accident, il peut être 

considéré comme un échec de l'organisation, et pas seulement des quelques-uns facilement 

repérés et punis. 

Les résultats montrent une divergence dangereuse entre la gestion de la technologie et 

la gestion des risques. Les plaintes des travailleurs du pétrole - principalement les externalisés 

- au sujet des conditions du travail n´ont pas subi aucun changement majeur pendant, au 

moins, les trois dernières décennies. Une vraie Culture de Sécurité implique des 

responsabilités collectives et une communication franche entre les différents niveaux 

hiérarchiques de l'entreprise. 

 

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

Culture de Sécurité 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Embora atualmente se pregue a necessidade de investimentos em pesquisa e utilização 

das chamadas energias renováveis, como solar e eólica, a humanidade ainda vive uma enorme 

dependência de combustíveis fósseis, fato impossível de ser transformado em curto ou médio 

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

carvão o status de principal base energética, foi um processo histórico, lento, gradual. E, 

desde que o petróleo foi descoberto como fonte de energia, não houve um único ano em que 

as sociedades não o tenham consumido mais do que no ano anterior. Donde é possível 

concluir que o ser humano tornou-se, nos últimos três séculos, extremamente consumista e 

dependente desse tipo de energia. 

O caráter de dependência exacerbada em relação a tal recurso natural é, então, um 

evento relativamente recente, mas sua relação com o homem é milenar. Os primeiros registros 

históricos da utilização do petróleo 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, num período mais recente, já utilizavam o chamado betume com diversas 

finalidades, como pavimentação de estradas, aquecimento, iluminação de casas, flechas 

incendiárias, lubrificantes, entre outras utilidades. Estima-se que os chineses, por sua vez, já 

perfuravam poços, usando hastes de bambu, em, no mínimo, 347 a.C. Marco Polo, em viagem 

pelo norte da Pérsia (atual Irã), em 1271, descobriu que o petróleo já era produzido em escala 

comercial para os padrões da época em Baku, no Azerbaijão, localidade que irá experimentar 

um boom petrolífero em meados do século XIX (SHAH, 2007). 

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

entrou em processo de plena expansão, perdurando até os dias de hoje. Passando pelo já 

citado Azerbaijão, as primeiras descobertas nos EUA de Edwin Drake (o 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 com diversos episódios de desenvolvimento e 

descobertas. A mais recente delas é a descoberta de reservas na camada Pré-Sal do litoral 

brasileiro, fato este que, a continuarem as pesquisas feitas na área, pode colocar o Brasil na 

seleta lista de países detentores das maiores reservas do mundo, tornando-o um grande 

produtor e convertendo-o até mesmo em exportador de petróleo. 

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

em águas profundas, confirmando grande potencial para desenvolver os reservatórios 

descobertos nesta última década. O Pré-Sal também gera a expectativa de descoberta de novas 

reservas. A participação da indústria petrolífera no Produto Interno Bruto (PIB) vem 

crescendo anualmente (13% em 2014, com projeção de 20% até 2020). Em suma, apesar de 

oscilações conjunturais, como a crise econômica e a Operação Lava-Jato, o prognóstico é 

financeiramente promissor e, exatamente por esta razão, notícias desse ramo da indústria têm 

ocupado os meios de comunicação com uma frequência cada vez maior, em virtude de leilões 

como o do campo de Libra (2013), denúncias de corrupção em empresas estatais, 

investimentos vultosos nesse segmento ou desastres ambientais. 

 

Gráfico 1 – Participação do petróleo no PIB brasileiro 

 

Fonte: IBP (2014) 

 

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

timidamente, para uma área de faces ainda relativamente ocultas: a Saúde Ocupacional e a 

Segurança do Trabalho. Entenda-se como a primeira “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, p. 34). Já a 

segunda seria compreendida como as medidas adotadas com vista a minimizar os acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais, protegendo a integridade do trabalhador e sua capacidade de 
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trabalho. Ambas as concepções são integrantes de um processo mais amplo, o de gestão em 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). 

Costuma-se dizer 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 astronômicos 

gerados por esta indústria, apesar de sucessivas crises econômicas e oscilações no preço do 

barril que já vivenciou. Também expressa a enorme dependência que ainda possui a sociedade 

contemporânea deste recurso natural não renovável. 

Ora, também é sabido que o segmento petrolífero emprega mão-de-obra considerável, 

numa longa cadeia produtiva que envolve diversas empresas contratantes e contratadas na 

exploração e extração de óleo e gás, além de inúmeros outros setores, como o de logística, 

refino, indústria naval e tantos outros que viabilizam essa exploração, distribuição e 

comercialização segundo as necessidades do mercado e de cada consumidor. Ou seja, trata-se 

de um ramo onde grandes lucros são obtidos, porém 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 pressões corporativas para alcançar metas, 

mostrar resultados e assegurar esses fabulosos lucros, mesmo que seus ambientes de trabalho 

não lhes garantam suficiente segurança física e/ou mental. São estes trabalhadores o alvo 

desta monografia. Muitos verteram seu sangue, fazendo com que o ouro negro adquirisse 

contornos de vermelho, perderam sua sanidade, foram aposentados precocemente ou são 

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

de seus empregos e dos relativamente altos salários pagos por esta indústria. 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). 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O Brasil encontra-se em fase de plena expansão de sua indústria petrolífera, 

alavancada pela descoberta de petróleo na camada pré-sal de seu litoral. Além de continuar a 

produção dos campos já descobertos através do aperfeiçoamento dos métodos de elevação e 

recuperação (fornecimento de energia auxiliar para que os hidrocarbonetos alcancem a 
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superfície), há o desafio de extrair o óleo e o gás dos novos campos encontrados no Pré-Sal 

(desafio gradualmente superado com produção diária que já supera os 800 mil barris/dia). Isto 

exigirá uma reformulação da logística atual (os campos do Pré-Sal encontram-se em até 300 

km da costa) e a utilização de novas tecnologias, dado que os reservatórios encontram-se em 

grandes profundidades e diferentes pressões e temperaturas em relação aos anteriormente 

explorados. 

Mas, embora os meios de comunicação divulguem com maior frequência a descoberta 

de novos reservatórios, investimentos neste setor, avanços tecnológicos, lucros das empresas, 

acidentes ambientais e outros temas, os níveis de qualidade de vida e o bem-estar dos 

trabalhadores ligados à indústria do petróleo, 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. 

A maior parte da exploração do petróleo no Brasil é offshore. Salvo acidentes em 

grande escala, 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 FPSO Cidade de São Mateus, no Espírito Santo (2015), diversos acidentes com 

quantidade variável de feridos/mortos acontecem e não ocupam o noticiário, talvez apareçam 

em minúsculas notas de rodapé ou reportagens secundárias que passam despercebidas. Pior, 

muitos acidentes podem ser enquadrados como incidentes ou mesmo subnotificados, 

transformando a vida dos acidentados, que às vezes têm impedida sua capacidade de trabalhar 

pelo resto da vida, em uma verdadeira via crucis na busca por reconhecimento do nexo causal 

e indenização referente aos danos (físicos, mentais, materiais, morais) que sofreram 

(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 que julgam necessárias no sentido de 

gerar uma cultura de prevenção e, em caso de acidente, garantir seu reconhecimento e 

medidas mitigadoras eficientes. 
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O modelo de gestão do trabalho e de SMS adotado no ramo offshore possui algumas 

contradições e inadequações, no que se refere às condições de produção, comunicação, 

relações de trabalho e hierarquia experimentadas pelos trabalhadores. Estas condições serão 

discutidas de formas mais aprofundada ao longo desta monografia. 

 

1.3 OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer 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. Tentaremos identificar não apenas as causas 

imediatas, mas os aspectos de cunho gerencial e organizacional ligados aos desastres. Para tal, 

serão analisadas as relações hierárquicas em plataformas, a Cultura de Segurança vivida (ou 

não) nas mesmas e as pressões em torno de metas e resultados financeiros, levando em 

consideração o impacto direto e indireto desses componentes sobre os trabalhadores. 

Para conhecer mais sobre o cotidiano das plataformas e a rotina em terra, foram 

realizadas entrevistas, ainda que em nível incipiente, com dois ex-alunos (um homem e uma 

mulher) do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Fluminense, que 

trabalham embarcados para uma grande multinacional, e, de maneira mais informal, com 

alunos atualmente em fase de estágio que não chegaram a embarcar (um em Macaé, também 

para uma multinacional, e outro no Rio de Janeiro, para a Petrobras), mas tiveram contato 

com profissionais da área e informações avaliadas como pertinentes. Um médico do trabalho 

ligado ao SINDIPETRO-NF foi ouvido e, dentre os relatos que já fazem parte do arquivo do 

Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho da UFF (NEICT/UFF), foi 

consultada a entrevista com um profissional efetivo ligado à gerência de Recursos Humanos 

(RH) da Petrobras. Através destes contatos, com profissionais efetivos, terceirizados e em 

diferentes cargos, acreditou-se estar explorando diferentes pontos de vista e trazendo acúmulo 

para o debate sobre as condições de trabalho na indústria petrolífera offshore. Pelo peso que 

representa na economia brasileira e relevância internacional, além de estar diretamente ligada 

ao acidente analisado no capítulo três, a Petrobras será a principal empresa abordada nesta 

monografia. 

A escolha deste tema tem como fundamento o interesse em descortinar os fatores de 

risco aos quais estão submetidos aqueles que sustentam uma indústria trilionária, na certeza 
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de que, se investimentos em pesquisa e novas tecnologias são realizados, estes devem servir 

também para garantir o bem-estar de seus trabalhadores, figuras indispensáveis em seu 

funcionamento. Trata-se de uma discussão urgente e que raramente está sob os holofotes dos 

meios de comunicação, em parte, pelo lobby poderoso que as petrolíferas exercem. Considera-

se que este ramo é caracterizado pela imposição de metas muito agressivas, exigindo grande 

engajamento de seus empregados em prol do aumento da lucratividade da empresa. Em 

contrapartida, isso termina por causar impactos negativos na saúde mental e física dos 

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

trabalhador ganha relevância em diversas correntes de estudo. 

Sabe-se que o estrito seguimento de normas e regulamentos em sistemas sociotécnicos 

complexos, caso da indústria petrolífera, pode conduzir à paralisação das atividades. 

Entretanto, o oposto também não é salutar. Ou seja, deve-se fugir de um abismo entre trabalho 

prescrito e trabalho real que relativize a importância de algum dos dois. Segundo Llory 

(2001), 97% dos acidentes de trabalho podem ser, se não evitados, pelo menos previstos. É 

uma estatística estarrecedora e inquietante. Sob a ótica dos operadores ou da perspectiva 

gerencial, até que ponto a cultura de Saúde e Segurança do Trabalho é disseminada entre 

todos os membros da corporação, desde o operador ao executivo? A lógica de que o trabalho 

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

e mental), é respeitada? 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

O trabalho busca responder às seguintes questões: 

 

i – Quais as causas imediatas e subjacentes relacionadas ao acidente no FPSO Cidade 

de São Mateus? 

ii – As relações hierárquicas e a cultura gerencial e organizacional agem no sentido de 

deixar o trabalhador livre para manifestar suas instatisfações no ambiente de trabalho, em 

especial aquelas relacionadas à saúde e segurança em plataformas? Houve avanço no período 

recente? 

 

1.5 METODOLOGIA 
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Em virtude das questões anteriormente elaboradas e dos objetivos desta pesquisa, 

pode-se classificá-la como básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica. 

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

procedimentos científicos, de modo a encontrar respostas para um problema. Para esta 

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. 

Primeiramente, trata-se de uma pesquisa básica, pois tem como meta gerar 

conhecimentos a serem aplicados em problemas específicos, no caso, a estrutura e 

organização da indústria do petróleo offshore na área de SMS. 

Em segundo lugar, pode-se afirmar que este é um estudo qualitativo, dado que tem 

caráter exploratório, isto é, estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre algum 

tema, objeto ou conceito. Busca mostrar aspectos subjetivos e atingir motivações não 

explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea, ou seja, uma genuína reflexão 

sobre a saúde física e mental dos trabalhadores em questão. 

Trata-se também de uma pesquisa exploratória, pois permite uma maior familiaridade 

entre o pesquisador e o tema pesquisado e suas características, tornando-os explícitos. Além 

disso, foram realizadas entrevistas com profissionais que têm algum tipo de experiência 

prática com o problema pesquisado. 

Por último, pode-se classificar este trabalho como bibliográfico, uma vez que é 

elaborado a partir de materiais já publicados, principalmente livros, projetos, artigos, jornais, 

boletins e revistas especializados, somados a outros materiais pesquisados/extraídos da 

internet. 

O acesso ao campo e a imersão no contexto do problema ocorreram através de 

entrevistas com alunos e ex-alunos do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade 

Federal Fluminense, além de outros profissionais ligados a esta indústria, cujos nomes são 

mantidos em sigilo. As conversas não são disponibilizadas na íntegra, mas aparecem sob a 

forma de relatos diluídos ao longo do texto. O principal foco das mesmas foi a temática da 

relação entre ocorrência de acidentes, Saúde e Segurança do Trabalho e gestão e organização 

desta nas empresas. A pesquisa também se valeu de depoimentos já existentes no NEICT. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
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O presente 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 às questões propostas e alcançar conclusões relevantes para a comunidade 

científica, que possam ter impacto positivo sobre a vida 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. 

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

São Mateus, no Espírito Santo, ocorrido no começo de 2015, deixando 9 mortos e 26 feridos. 

É realizada uma descrição do ocorrido, abordando suas causas imediatas e subjacentes, bem 

como a repercussão do fato na mídia. Avalia-se a forma como trazem aos leitores ou 

espectadores informações sobre a realidade do trabalho offshore. Para as causas imediatas, 

nossa principal fonte de informações é o relatório da Comissão de Investigação do Acidente, 

estabelecida pela Petrobras, que, infelizmente, não é muito didático em termos de explicações 

técnicas, causando prejuízo a uma compreensão mais ampla dos processos e acontecimentos 

ligados ao acidente. 

Por fim, no quarto e derradeiro 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. A saúde do 

trabalhador entende que o trabalho deve ser também potencializador das capacidades 

humanas, deve promover saúde; busca-se, assim, avançar na visão “preventivista” em 

detrimento da “corretiva”. 

 

1.7 MOTIVAÇÃO PESSOAL 

 

Este trabalho nasce de um longo desencontro que proporcionou um encontro tardio, 

mas plenamente satisfatório. Ao longo de anos de curso sem desenvolver identificações com 

muitas matérias ou colegas de turma, foi através de uma disciplina optativa (Higiene e 
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Segurança Industrial - HSI) que as convergências entre Engenharia de Petróleo e aptidões 

pessoais começaram a aparecer de maneira mais perceptível, fator motivador de grande 

importância em fase de desalento. 

Constata-se que a engenharia, ferramenta essencial para intervir, transformar e 

melhorar a sociedade, não vem se constituindo atualmente em um amplo espaço para debates 

sobre a qualidade dessa intervenção. Isto é motivo de desconforto e até penoso isolamento 

para quem se engaja neste tipo de discussão e não encontra eco entre seus parceiros de estudo. 

O nível de politização tem se mostrado baixo. Mesmo em períodos de greve, quando há uma 

mobilização maior da universidade em torno de demandas comuns, a repercussão na Escola 

de Engenharia é sempre pequena, havendo maior reverberação entre alguns professores e 

demais funcionários. 

Alerta-se, deste modo, para a formação de uma geração de engenheiros com viés 

predominantemente conservador, justamente uma profissão que deve ser “visionária” por 

natureza, dado o caráter modificador de seu trabalho. Motivações monetárias não são raras 

entre os alunos de Engenharia de Petróleo, denotando o caráter mercantilista que permeia essa 

área. Nas entrevistas realizadas com alunos ou ex-alunos, todos afirmam que nenhum ser 

humano tem vocação para trabalhar no mundo do petróleo. Por que então tantos homens e 

mulheres (estas em menor escala) continuam buscando oportunidades no setor? Os altos 

salários oferecidos por esta indústria não podem comprar um silêncio que prive o trabalhador 

de lutar por seu bem-estar e qualidade de vida. Este silêncio, aparentemente compensado por 

elevadas remunerações, pode cobrar um alto preço: elevada exposição a riscos, acidentes, 

doenças, afastamentos. 

A disciplina de Higiene e Segurança Industrial, infelizmente optativa, contribui para 

abrir as portas para a compreensão do papel indispensável do homem na cadeia produtiva de 

hidrocarbonetos e que, como tal, merece reconhecimento de seus limites e direitos. Além 

disso, expõe a função do engenheiro como elemento intermediário entre o operador e o 

gerente/executivo, que pode, portanto, colaborar na fluidez de comunicação entre os níveis 

hierárquicos, favorecendo uma cultura participativa. O desejo aqui expresso é que espaços de 

discussão como essa matéria alcancem a engenharia dentro e fora das salas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO NO SETOR OFFSHORE 

 

Talvez ninguém tenha decifrado tão bem as relações de trabalho no sistema capitalista 

como Karl Marx. Ele apresenta uma visão aguçada sobre termos como força de trabalho, 

lucro, exploração, mais-valia, subsistência. Na indústria do petróleo, todos estes aparecem de 

forma gritante, uma vez que as cifras envolvendo este mercado são mais do que bilionárias. 

Ainda refletindo sobre a pergunta lançada no item 1.7 a respeito da motivação dos 

trabalhadores a buscarem o setor offshore e os maiores salários como uma das principais 

respostas, 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. Este é um processo legítimo, mas a que ponto o reconhecimento pela força de 

trabalho desprendida também o é? Seria este insuficiente? 

 

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) 

 

A seguir, Marx difere “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 
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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 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 de 

capacidade produtiva e sentir-se bem, seguro (tanto no sentido psicológico quanto técnico). 

 

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) 

 

De maneira mais específica, ingressamos agora numa breve apresentação sobre a 

rotina dos trabalhadores offshore, tendo como base um artigo de Freitas et al. (2001), de 

linguagem bem acessível, o que facilita 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. Plataformas de petróleo 

são instalações bastante complexas. Pode-se 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, 
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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 

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) 

 

Leite (2009) também faz uma importante contribuição ao revelar mais da identidade e 

dos hábitos daqueles que são os “Bandeirantes do Mar”. Um dos pontos abordados em seu 

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. De fato, este tema não será abordado nesta monografia, 

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 
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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. (...) 

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) 
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De fato, conforme nos afirma Figueiredo (2012) e já foi comentado acima, o risco ao 

trabalhador é inerente (e alto) na exploração e produção de petróleo. Entre os anos de 1970 e 

2007, 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 desses em eventos com 

helicópteros. 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. Este 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, fraturas. Segundo 

relatos publicados pelo Sindipetro-NF, há ocorrências de indivíduos cuja condição demanda 

claramente um resgate imediato, porém estes têm eventualmente seus casos relativizados e 

são forçados a aguardar na plataforma até o próximo embarque, o que pode agravar seus 

quadros, resultando em sofrimento prolongado, sequelas ou óbito em terra. 

Abrimos aqui parênteses para fugir um pouco da questão do transporte e narrar uma 

história chocante apresentada por um médico ligado ao Sindipetro-NF, que lida diretamente 

com casos de acidentes e outros danos aos trabalhadores offshore. Quando um óbito ocorre 

em uma plataforma, esta deve necessariamente interromper suas atividades, de modo a 

investigar as causas do falecimento. Isto é altamente indesejável para qualquer companhia, 

posto que uma parada de produção representa uma diminuição nos lucros. Ora, um 

trabalhador veio a passar mal a bordo. O resgate aéreo não chegou a tempo e ele veio a falecer 

ainda na plataforma. A médica que estava no helicóptero constatou o óbito, o que já é 

condição para determinar a interrupção no funcionamento da unidade. Foi realizada a 

transferência do corpo para terra. Contudo, o laudo assinado pela própria médica dizia que o 

indivíduo havia morrido durante a viagem, isentando assim a unidade de qualquer parada. Eis 

um exemplo estarrecedor da busca obsessiva pelos ganhos financeiros e desrespeito aos 

elementos fundamentais para garantia destes ganhos, os trabalhadores. 

 

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) 
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Prosseguindo na contundente exposição apresentada por Leite (2009) e também 

Clemente (2012), tomamos conhecimento de que as duas ou três semanas no mar apresentam 

certas desvantagens, algumas delas agoniantes e que exigem diferentes níveis de resistência 

psicológica. Os empregados não têm a opção, por exemplo, da possibilidade de faltar 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 ao cinema ou restaurante; 

encontrar amigos/colegas que não os do trabalho; 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) 

 

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. Um interlocutor presente no artigo de Figueiredo (2015) nos expõe um pouco 

desses hábitos. 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). As questões relativas ao trabalho offshore dificilmente 

têm um amplo alcance na sociedade, salvo quando motivadas por grandes acidentes (Baía de 

Guanabara ou P-36, para exemplificar), 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, como foi a campanha “O Petróleo É Nosso” (MIRANDA, 

1983), em prol da saúde e segurança dos trabalhadores do mercado petrolífero. Este tema 

relacionado ao eco na mídia e na sociedade de informações ligadas ao setor offshore será 

abordado mais detidamente no item 3.2. 
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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. Ai 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 passa 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) 

 

Por fim, Clemente (2012) nos brinda com a exposição das incursões que fez pelas 

salas de embarque e desembarque do heliporto de Macaé. Lá a autora se deparou com muitos 

homens e poucas mulheres de idades variadas, sendo forte a presença internacional. É 

constatada uma riqueza etnográfica e percebida uma tensão entre os trabalhadores. Observam-

se últimos telefonemas feitos e recebidos antes da subida no helicóptero, tratando de assuntos 

afetivos e materiais, rostos ansiosos, cabisbaixos, cansados. Os relativamente altos salários 

não compram a tranquilidade e paz de espírito na indústria do petróleo. 

 

2.2 SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS COMPLEXOS 

 

Ao abordarmos o significado de sistemas sociotécnicos complexos, é relevante 

apresentar primeiramente algumas contradições na interface homem-máquina do modo 

capitalista de produção. Com o advento da Revolução Industrial, a máquina passou a ser fator 

essencial de produção, em detrimento da figura do artesão, que dominava completamente a 

técnica de criação de determinado produto e apreendia a sua obra. A revolução torna-o 

incapaz de competir com o capitalista, que produz muito mais por um preço menor. Não 

surpreende, então, que, com o decorrer do tempo, aquele artesão tenha sido obrigado a vender 
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sua força de trabalho para o proprietário da fábrica do produto que outrora ele mesmo 

produzia. Ele 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) 

 

Dessarte, o aprofundamento do uso da maquinaria de forma capitalista não leva a uma 

libertação do trabalhador. Contrariando os princípios 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. A relação entre homem e máquina deve 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. Cabe 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 é visível, ainda que este processo possa turvar a vista 

daquele que a vende em relação aos riscos corridos e/ou que devem ser combatidos. 

Pode-se caracterizar a indústria petrolífera offshore como um sistema sociotécnico 

complexo, onde emergem propriedades como desempenho, confiabilidade, proteção, 

facilidade de reparo e usabilidade. Segundo Leplat & Terssac (1990), sociotécnico porque 

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), complexo porque 

predominam nas indústrias de processo contínuo, como a petrolífera, as 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. 
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Figueiredo (2012) apresenta-nos um complemento da definição de complexidade, 

relacionando-o à confiabilidade destes sistemas: 

 

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) 

 

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 

sustentáculos indicadores de eficácia e confiabilidade. 

Para Sommerville (2007, p. 15), este tipo de sistema 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 

de como as pessoas [e as próprias organizações] interpretam esses objetivos” 

(SOMMERVILLE, 2007, p. 15). 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA COMPLEMENTARIDADE ENTRE A COMUNICAÇÃO 

BOTTOM-UP E TOP-DOWN 
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De acordo com Llory (2001), o trabalhador offshore, principalmente o operador, 

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. A este seguimento estrito destas prescrições dá-se o nome 

de trabalho prescrito. Ora, isto transformaria o operador num mero executante, sem margem 

de autonomia ou intervenção. Quando são planejadas a prospecção, exploração e produção de 

hidrocarbonetos em alto-mar, a fase de concepção e projeto 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. Os operadores 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 do operador no 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. É preciso frisar que, 

ainda segundo Llory (2001, p. 247), “os executivos não reconhecem de boa vontade as 
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insuficiências e os limites dos procedimentos, nem a mobilização subjetiva dos operadores 

pelo desenvolvimento dos savoir-faire e das regras de ofício1”. 

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 

um necessário 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. Faz-se igualmente importante, de acordo com o mesmo 

autor, 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. 

 

2.4 INCIDENTE E ACIDENTE 

 

Não é muito difícil 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. Mas isto não quer dizer que a ausência dele indique 

condições de trabalho satisfatórias. Os requisitos para que ele ocorra podem estar ali, 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. Retomando Llory (2001), tal como 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. O acidente preexiste ao seu acontecer. Para melhor compreensão deste 

                                                           
1 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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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 qual algo grave não aconteceu por um triz) e no 

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

seja atribuída a devida importância, a não ser que este tenha caráter mais sério. 

 

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. É proposta 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, 

aqueles 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). 
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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 um quadro de depressão ou hipertensão, para 

exemplificar, sendo difícil, nestes casos, estabelecer o nexo causal. Nas entrevistas com ex-

alunos da UFF, exceto o que trabalha em escritório no Rio de Janeiro, todos citam reuniões 

minimamente semanais sobre o tema segurança, mas carregam o conceito, transmitido pela 

empresa, de que “você é o responsável pela sua segurança”. “Eles [a empresa] vão fazer de 

tudo para te responsabilizar [em caso de acidente]”, cita um dos interlocutores. Quando as 

companhias lavam as mãos no que diz respeito aos danos padecidos pelos trabalhadores, 

como se estes ilogicamente se auto-sabotassem, 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 (extremamente sofisticada) e a gestão do 

risco. 

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

Suíço, desenvolvido por Reason (1993) e retomado no item 3.3. Neste perfil se reconhece 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) 
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Para Correa & 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 

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 & 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. 

 

2.5 TERCEIRIZAÇÕES 

 

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 
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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 Projeto de Lei (PL) 4330/04, que possibilitaria a terceirização das atividades-fim 

nas empresas, uma discussão sobre os regimes contratuais de trabalho faz-se urgente e 

necessária, posto que atinge, 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. Freitas et al. (2001) nos oferecem um pequeno panorama desta situação: 

 

Em relação à freqüência, 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 Petrobras, percebe-

se que a relação entre funcionários terceirizados e efetivos é de, aproximadamente, 4 para 1, 

conforme indicadores apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Indicadores do corpo funcional do Sistema Petrobras em 2012 e 2013 
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Fonte: Petrobras (2013) 

 

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). De modo a 

mostrar que esta diferença tem, na prática, efeitos danosos à segurança do trabalhador, 

apresentamos o gráfico abaixo, que engloba dados de acidentes fatais desde os anos 2000 até 

o começo de 2015 no Sistema Petrobras2: 

 

Gráfico 2 – Número de acidentes fatais no Sistema Petrobras 

 

Fonte: Sindipetro–NF; FUP 

 

De acordo com Figueiredo et al. (2007), um gerente que ocupava cargo na área de 

Recursos Humanos, na própria Petrobras, reconhece que os anos sem concursos pelos quais a 

empresa passou no governo Fernando Henrique Cardoso foram prejudicais, gerando um gap 

profissional, e que certas áreas foram terceirizadas desnecessariamente. 

                                                           
2 Repare que o ano de 2001 apresenta um número consideravelmente superior de mortes devido ao acidente da 

P-36. E que o acidente com o FPSO Cidade de São Mateus eleva o número de trabalhadores terceirizados mortos 

em 2015 para, pelo menos, 12 pessoas (9 óbitos no sinistro). O gráfico indica 3 mortes, mas foi elaborado no 

início do ano. 
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Quando a gente ficou impedido de contratar por 10 anos, a gente começou a 

terceirizar não por opção, mas por conseqüência. 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. 

 

O mesmo entrevistado, talvez expressando uma visão corporativa, relativiza a 

polêmica em torno da terceirização ao afirmar que, se a relação terceirizados/efetivos é 4/1, 

não há 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. 

 

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 

Petrobras, 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 na fronte operacional, 

eu não tenho dúvida nenhuma de que o risco é maior. 

 

A chegada da onda neoliberal ao Brasil e quebra do monopólio do Estado na 

exploração de óleo e gás favoreceram 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 
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etapas e tornou a subcontratação de equipamentos e serviços uma característica estrutural do 

processo. 

 

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 título do livro de Daniel Yergin. 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 

definitivamente enterradas as tentativas de mudança de nome de Petrobras 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 Petrobras, 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) 

 

Na tabela abaixo, é possível acompanhar a evolução gradual e recente no número de 

trabalhadores efetivos da Petrobras: 
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Gráfico 3 – Número de efetivos no Sistema Petrobras 

 

Fonte: Petrobras (2010-2013) 

 

Embora o risco nunca possa ser totalmente eliminado dos sistemas complexos de alto 

risco, 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”). 
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3. O ACIDENTE NO FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS 

 

3.1 BREVE DESCRIÇÃO DO ACIDENTE 

 

Segundo o relatório apresentado pela Comissão de Investigação da Petrobras 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 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 era funcionário 

efetivo da Petrobras. 

A embarcação 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. Embora afretada pela Petrobras, era operada pela empresa norueguesa BW Offshore, 

atuando 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, 

lâmina d’água de 792 m). O primeiro campo (Camarupim) é uma concessão operada 

integralmente pela Petrobras. Já o segundo (Camarupim Norte) é uma parceria entre a 

Petrobras (75%) e a empresa brasileira Ouro Preto Energia (25%). No momento do acidente o 

navio trabalhava apenas para a empresa Petrobras. 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 Óleo3: 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 

                                                           
3 1 m³ = 6,289811 barris americanos 
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Exportação de gás via gasoduto 

 

Figura 2 – Desenho da embarcação 

 

Fonte: Petrobras (2015) 

 

A produção do CSM era estimada em, aproximadamente, 22 mil bpd4 (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 3 – FPSO Cidade de São Mateus 

 

Fonte: TN Petróleo (2015) 

                                                           
4 Barris de petróleo/dia 



45 

 

 

 

No instante da explosão, o navio se encontrava na região litorânea de Aracruz, 

município localizado no norte capixaba. Tema controverso, se o relatório final da Comissão 

de Investigação contabiliza um abalo, não é difícil achar páginas na internet com notícias nas 

quais membros da tripulação apontam o acontecimento de duas explosões. 

 

Figura 4 – Local onde estava o FPSO Cidade de São Mateus na hora do acidente 

 

Fonte: MarineTraffic (2015) 

 

Conforme nota emitida pela Petrobras, 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 mar5. 

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 o CSM não foi imediata e 

totalmente estabilizado após o sinistro. 

 

                                                           
5 Caixas de mar são responsáveis por armazenar a água deste 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 5 – 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 o Vitória Apart Hospital e Hospital Metropolitano, localizados no 

município de Serra, região metropolitana de Vitória. De acordo com o cirurgião-geral Claudio 

Pinheiros, diretor clínico do primeiro, algumas das vítimas, dentre elas um filipino, caíram e 

foram arremessadas ou sofreram com exposição ao fogo, gás, explosões, queimaduras e 

traumas múltiplos. Dois trabalhadores ficaram presos no elevador, que teria caído de uma 

altura em torno de 30 metros, tendo um destes (Diego Leite) fraturado as duas pernas na 

queda. 

Apresenta-se na tabela abaixo o nome das vítimas fatais do acidente no FPSO CSM, 

recurso importante para evitar que se transformem em meros números estatísticos, 

eternizando suas memórias enquanto homens que despenderam seu suor até o último suspiro 

na construção da ampla, mas tão desigualmente distribuída riqueza deste país. A média de 

idade dos funcionários falecidos é de exatamente 40 anos, muitos nem tendo alcançado ainda 

o auge de suas forças produtivas. Enquanto terceirizados, certamente conheceram situações de 

pressão por produção e assédio moral, fértil terreno para a ocorrência de tragédias. Mortes que 

não devem se perder no tempo, mas congregar vontade política e financeira no sentido de 

reconhecer que uma gestão de SMS precisa de constantes atualizações e reformulações, de 
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uma dinâmica que envolva a participação de baixo para cima, uma contundente comunicação 

(circulação de informações e saberes) bottom-up (LLORY, 2001), conforme explicitado no 

capítulo 2. 

 

Tabela 2 – 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 TST6 

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 Nº 1048 – Sindpetro-ES (mar/2015) 

 

As três primeiras vítimas foram encontradas no próprio dia 11, sendo seis empregados 

considerados desaparecidos; outras duas foram encontradas até o dia seguinte; a descoberta do 

sexto corpo foi noticiada no dia 17; a sétima vítima fatal teria sido localizada no dia 26; o 

oitavo corpo foi achado no dia 27 e, por fim, o último trabalhador morto teve seu paradeiro 

conhecido no dia 2 de março, 19 dias após o acidente, um intervalo ocorrido devido ao fato da 

Casa de Bombas (onde trabalhavam os quatro últimos desaparecidos no momento da 

explosão) e Praça de Máquinas terem sido inundadas, necessitando de drenagem, o que 

dificultou os trabalhos de buscas. 

 

3.2 REPERCUSSÃO NA MÍDIA E NA SOCIEDADE 

 

O acidente no navio FPSO CSM ocorreu em momento de forte turbulência no meio 

político, principalmente envolvendo a empresa que o afretou, a Petrobras, um desafio apenas 

três dias após Aldemir Bendine assumir sua presidência. Em março de 2014, a Polícia Federal 

                                                           
6 Técnico em Segurança do Trabalho 
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deflagrou a Operação Lava Jato, que investiga esquemas de desvio e lavagem de dinheiro 

ligados a funcionários do primeiro escalão da empresa, políticos e grandes empreiteiras. O 

escândalo foi apelidado pela grande mídia brasileira de “Petrolão” e domina sua pauta até os 

dias de hoje. Foi o grande responsável pelo enfraquecimento e queda da até então presidenta 

da companhia, Maria das Graças Foster. Além disso, num período de começo de mandato da 

presidenta reeleita, Dilma Rousseff, após uma eleição acirrada e de clima hostil, houve espaço 

para um chamado “terceiro turno”, onde alguns movimentos pregaram o impeachment da 

presidenta e outros chegaram mesmo a defender a necessidade de uma intervenção militar. 

Ocorreram manifestações, segundo o jornal britânico The Guardian, encabeçadas 

predominantemente por pessoas brancas e de classe média. Declarações de membros do 

Partido dos Trabalhadores na televisão foram recebidas com panelaços nas janelas por setores 

mais conservadores da sociedade. Já as passeatas promovidas por movimentos de esquerda 

em defesa da legalidade e dos direitos dos trabalhadores não tiveram a mesma repercussão na 

mídia e adesão. 

É neste ambiente de contestação, aliado à estagnação econômica, aumento da inflação 

e um controverso ajuste fiscal, que sobrecarrega principalmente os que compõem os 

segmentos mais baixos da pirâmide econômica, sem mencionar a taxação sobre grandes 

fortunas e heranças, por exemplo, que se deu a tragédia no Espírito Santo, deixando 9 vítimas 

fatais, como já frisamos. Este representa o mais letal acidente em plataformas brasileiras 

desde a explosão e naufrágio da P-36, em 2001, que deixou o saldo de 11 mortos. 

Tomando por base a divulgação feita pelo canal de maior audiência e o jornal 

impresso de circulação mais ampla no país, percebe-se que a cobertura do evento não 

conseguiu se descolar dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Nos primeiros dois dias 

após o ocorrido, ainda é possível dizer que acidente e investigação do esquema receberam 

igual atenção, situação que foi se tornando amplamente desfavorável para o primeiro nos dias 

subsequentes. Embora, com a disseminação no uso da internet, as fontes de notícias tenham 

observado um aumento na pluralidade, e nos sites e redes sociais tenha sido possível, de fato, 

encontrar mais informações relativas ao acidente, a cobertura impressa quando da descoberta 

do sexto corpo em diante, a partir do dia 17 de fevereiro, foi mínima. Pequenas notas foram 

publicadas. Não houve preocupação em averiguar o cotidiano dos trabalhadores offshore, 

buscar causas imediatas e subjacentes do acidente, transmitir informações à população. Ao 

que parece, a desgraça serviu como mero apêndice para alavancar o noticiário em torno das 

denúncias de corrupção envolvendo a companhia petrolífera nacional. 
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O Ministério Público do Trabalho (MPT), a Polícia Federal (PF), a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Capitania dos Portos e a própria 

Petrobras abriram inquéritos para investigar o que levou ao ocorrido, não conformidades do 

sistema de gestão de segurança operacional e infrações trabalhistas, mas não houve empenho 

dos meios de comunicação em tornar as sindicâncias conhecidas, difundindo-as após suas 

conclusões. Mesmo o relatório da Comissão de Investigação de Acidente do FPSO Cidade de 

São Mateus, usado como uma das bases para a elaboração deste capítulo, foi obtido por vias 

acadêmicas. Ventilou-se também que a operadora norueguesa BW Offshore estaria operando 

sem licença junto ao CREA-ES no referido estado, grave denúncia que também não 

experimentou grande cobrança jornalística. A multa para empresas que atuam sem registro é 

de apenas R$ 5.366,16, prevendo-se um acréscimo para cada profissional de engenharia que 

trabalha irregularmente. 

Segundo o gráfico 2, fazendo um cálculo grosseiro (soma de óbitos divida por 180 

meses), pode-se afirmar que a média de fatalidades no Sistema Petrobras, nos últimos quinze 

anos, é de pelo menos um trabalhador por mês. Ainda que boletins especializados sejam 

incisivos ao atacar a precarização das condições de trabalho na indústria do petróleo, “prato 

cheio” para a ocorrência de desastres, estas mortes não encontram repercussão na mídia e na 

sociedade. As demandas dos petroleiros não são devidamente divulgadas e muito menos 

conhecidas por grande parte da população, ainda que uma parcela considerável da economia 

esteja atrelada ao setor. Se, no final da década de 40, uma campanha como “O Petróleo é 

Nosso!” (MIRANDA, 1983) foi capaz de mobilizar a população em torno de ideais 

nacionalistas que culminaram na criação da Petrobras por Getúlio Vargas, hoje a abordagem 

praticada pelos grandes conglomerados de comunicação é avessa a qualquer trabalho de 

sensibilização que esclareça e organize o povo em torno de causas democráticas. 

A nosso ver, não há um trabalho para descolar a imagem da empresa e de tantos 

trabalhadores que de nada sabiam dos malfeitos praticados por algumas figuras no topo de sua 

hierarquia. Incita-se, assim, um clima de animosidade e opiniões generalistas quanto à 

corrupção onde o diálogo e o republicanismo saem perdendo. Existem relatos, segundo 

membros da CUT, de trabalhadores insultados por vestirem o macacão laranja que os 

identifica como funcionários da Petrobras. Nestas circunstâncias, fica claro que não há 

interesse da grande mídia em pautar a saúde e segurança dos trabalhadores petroleiros. É certo 

que uma atenção maior às suas reivindicações traria maior amplitude, produzindo mais 

debates e efeitos positivos na sensibilização da população em torno delas. O que se percebe 
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atualmente, tema que não será aprofundado nesta monografia, além do forte lobby 

mencionado no capítulo 1 para manter parte do debate sobre essa indústria na obscuridade, é 

que, curiosamente, acidentes envolvendo danos ao meio ambiente, como o vazamento de óleo 

na Baía de Guanabara (2000) e no campo de Frade, na Bacia de Campos (2011), encontram 

mais eco que aqueles nos quais a vítima direta é o ser humano. Fotos de aves com penas 

impregnadas de poluentes, por exemplo, têm maior visibilidade e causam grande comoção. 

 

3.3 CAUSAS IMEDIATAS 

 

Para uma correta abordagem das causas imediatas, ou seja, aquelas próximas no tempo 

e espaço do acidente, faz-se útil a apresentação da linha do tempo e sequência de eventos 

desenvolvidas pela Comissão de Investigação, transcritas a seguir, e que vão desde o início de 

fevereiro até o final do dia 11, data do acontecimento da tragédia. Estas podem ser agrupadas 

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 condensado7 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 bombordo8, 

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 1059 m³ foram transferidos. No entanto, em 10 de 

fevereiro, a operação de transferência perdeu eficiência e apenas 31 m³ foram transferidos 

                                                           
7 Hidrocarboneto no estado gasoso em reservatório e que se torna líquido à temperatura ambiente. 

8 Olhando-se da popa (traseira) para a proa (dianteira) de uma embarcação, bombordo é o seu lado esquerdo e 

boreste (estibordo), o lado direito. 



51 

 

 

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, 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 drenagem e transferir a 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 raquete9 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: 

 

Figura 6 – Esquema da Casa de Bombas 

 

Fonte: Petrobras (2015) 

 

Figura 7 – 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 

                                                           
9 Raquetes são colocadas em uma tubulação que se deseja um rigoroso bloqueio de fluxo. 
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Fonte: Petrobras (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 funcioamento. 

 

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 
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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 offloading10 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 Mudança (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. 

 

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 respectivo flange se encontrava instalada uma raquete cega de 

bloqueio, de baixa espessura, fora de especificação - em desacordo com a pressão de projeto 

original da linha). 

 

Figura 8 – Câmera 86RC-CM004, vazamento de condensado em destaque, salpicando a 

tela 

                                                           
10 Transferência 
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Fonte: Petrobras (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 

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 efeito, que incluem a parada automática dos exaustores da 

Casa. 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 
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realizadas para verificação da origem do vazamento e procedimentos de reparo. A equipe 

informou a existência de um pequeno vazamento de condensado no flange e uma poça no piso 

do Pump Room Top Deck (piso superior da Pump Room, ver figura 6). Uma terceira inserção 

foi realizada para limpar a poça e apertar os parafusos do flange. Após cerca de 10 minutos, 

devido ao vazamento, 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 da stripping. 

 

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. 
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12:26 h – Descida da terceira equipe com 5 pessoas. Levaram mantas absorventes, 

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: Petrobras (2015) 

 

Figura 9 – Estado danificado do detector 247010610RN após a explosão 

 

Fonte: Petrobras (2015) 
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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 10 – Exemplo de dano nas acomodações (casario) 

 

Fonte: Petrobras (2015) 

 

Figura 11 – Vista do teto da Pump Room na elevação do Upper Deck (ver figura 6) 

 

Fonte: Petrobras (2015) 
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Figura 12 – Câmera 86RC-CM001, com destaque para a nuvem da explosão 

 

Fonte: Petrobras (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 

(algumas com lesões graves). 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. Percebe-se 

assim que estas ações incluíram a 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 – 2 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 16:58 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 Praça de Máquinas, foi 

ordenada 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. Há aqui uma dubiedade, dado que as 

reportagens falaram em duas salas de crise da Petrobras, uma no Rio de Janeiro e outra em 

Vitória, mas não é especificado no relatório de qual delas partiu a ordem para evacuação da 

unidade. 

 

O método usado pela Comissão na investigação do acidente foi a Análise de Causa 

Raiz (BSCAT)11, baseada no modelo do Queijo Suíço de Reason (1993), tendo sido este 

explicado no item 2.4. As barreiras que se posicionam entre as ameaças e as consequências 

                                                           
11 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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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 talvez seja um erro, dado que a efetividade em um episódio 

não é garantia de que o sucesso se repetirá ou a barreira não necessite de periódicas 

revisões/atualizações. Quando esta falha, busca-se então o porquê deste malogro por meio de 

Causas Imediatas; Causas Raízes ou Básicas; e Ações de Melhoria ou Recomendações. 

Foram identificadas 16 barreiras, dentre elas 1 inexistente, 5 falhas, 7 parcialmente 

efetivas e 3 efetivas (segundo o relatório), sendo listadas e discutidas a seguir as que se 

referem a causas imediatas, não só do acidente, mas também ligadas à proteção dos 

trabalhadores e evacuação da unidade: 

 

1) (Falha) Sistema de Gestão de Mudanças 

 

A raquete e juntas temporárias que foram instaladas no flange à montante da válvula 

OP-068 não seguiram a classe de pressão de projeto. Em virtude da agressividade dos 

compostos aromáticos às vedações das válvulas, assunto que será retomado no número 2 do 

item 3.4 (Causas Subjacentes), algumas raquetes foram utilizadas para restringir o fluxo por 

elas. Entretanto, muitos membros da equipe de bordo desconheciam a existência da 

supracitada raquete. Não foi aberta uma Gestão de Mudança que tratasse do alinhamento 

temporário para o tanque 2C. Mudanças temporárias são permitidas, desde que reúnam 

aprovação e documentação necessária. O relatório insiste recorrentemente em responsabilizar 

a tripulação por inconformidades nos procedimentos, como neste caso, onde é apontada uma 

deficiência no atendimento dos requisitos de Gestão de Mudança (MOC). A Petrobras parece 

agir no sentindo de tentar absolver a BW Offshore, fazendo-lhe apenas leves reprimendas. 

Executa assim o papel de uma “mãe que reconhece o comportamento inadequado do filho”, 

mas reluta em aplicar-lhe uma punição justa e severa. 

 

Figura 13 – Flange (à montante da válvula OP-068) com raquete danificado pela 

explosão 
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Fonte: Petrobras (2015) 

 

Figura 14 – Destaque da junta danificada do flange exibido na figura anterior 

 

Fonte: Petrobras (2015) 

 

2) (Inexistente) Procedimento Operacional da Bomba de Stripping 

 

O operador estava usando esta bomba por um tempo, mas a alteração de alinhamento 

para o tanque 2C foi realizada, resultando num fechamento incorreto de válvula e no bloqueio 

da linha de descarga da bomba, causando o vazamento no flange. Este possivelmente não teria 

ocorrido se a montagem da raquete não tivesse comprometido a linha no que se refere à 
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pressão de projeto. Aqui reside mais uma falha tida como erro operacional. Sua origem estaria 

ligada à não abertura de MOC, além da falta de tempo para análise e execução. Entretanto, 

questionamentos sobre o desconhecimento da presença da raquete não são feitos. 

 

3) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Sistema de Ventilação 

 

A ventilação constitui um dos principais meios para manter a concentração de gases 

em baixo nível durante eventos de perda de contenção. O sistema de detecção de gás, segundo 

travamento previsto na Matriz de Causa e Efeito12, desligou a ventilação na Casa de Bombas, 

afetando a efetividade da barreira. Trata-se de uma contradição deste sistema. Se a interrupção 

da ventilação tem como objetivo impedir que os gases inflamáveis se espalhem para outras 

áreas da plataforma, ela é responsável pela concentração destes no local do vazamento, 

aumentando o potencial de ignição, explosão e danos. Assim, a barreira teria sido muito mais 

ineficaz do que parcialmente efetiva, sugerindo uma revisão na taxa de ventilação da Pump 

Room, com especificações para situações normais, anômalas e/ou emergenciais. 

 

4) (Falha) Respostas das Equipes dos Centros de Controle (CCR) e de Emergência 

(ERT) 

 

Informações equivocadas (ou ausência delas, como falta de descrição do cenário do 

acidente no Plano de Resposta à Emergência, a ser discutida no item 3.4) levaram a equipe do 

CCR a um diagnóstico errado da gravidade do evento. Com isso, equipes entraram três vezes 

na Casa de Bombas, quando seria recomendável a descida de medidor de gás para 

confirmação da existência de atmosfera explosiva. Em sua defesa, a BW Offshore alega que 

as regras da empresa não permitem a entrada neste tipo de espaço. O sistema de interrupção 

do trabalho (Stop Work) também não teria sido respeitado. Não foram revelados indícios de 

que o apoio em terra foi solicitado, alternativa que pode ser buscada se informações 

conflitantes aparecem. O cenário de perda de contenção, com liberação de gás e risco de 

incêndio, era previsto, mas não o de explosão. Esta deficiência gerou dúvidas e foi 

diretamente responsável pela adoção de uma resposta incorreta diante do vazamento, dado 

                                                           
12 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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que uma equipe se dirigiu à Casa de Bombas para iniciar o reparo e, um fator agravante, sem 

Permissão de Trabalho (PT). Embora o relatório foque na questão da PT de forma crítica, 

como falha da Cultura de Segurança, não há uma tentativa de compreender o histórico do 

cotidiano das relações de trabalho na plataforma, o que talvez fornecesse pistas sobre a 

inexistência desta Permissão num momento emergencial. Pelos arquivos da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA) entre 2013 e 2014, houve 2 relatos de trabalhos 

desenvolvidos, ou em vias de serem feitos, sem PT em 2013. Os acidentes preexistem a si 

mesmos e análises superficiais não são capazes de chegar às raízes mais profundas que 

ocasionaram sua eclosão. 

 

5) (Falha) Controle de Ignição 

 

Um HAZID (Estudo de Identificação de Perigos) enquadrou as principais fontes de 

ignição. Na área da Casa de Bombas, residiam nas luminárias as maiores probabilidades de 

serem estas fontes no caso do acidente. Após a explosão, dados os grandes danos à Pump 

Room e à Praça de Máquinas, não foi possível definir de maneira rápida o real ponto de 

ignição. A maior suposição recai sobre a luminária localizada acima do flange próximo à 

válvula OP-068, que deverá ser preservada para análise. A já criticada entrada da equipe para 

reparo do flange e limpeza do material vazado pode ter contribuído para a ignição, além da 

não desenergização das luminárias que não fossem as de emergência. 

 

6) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Liberação dos Pontos de Encontro em Emergências 

 

As pessoas não necessárias à contingência, que estavam nos pontos de encontro, foram 

surpreendentemente liberadas para almoçar, o que causou confusão sobre a percepção de 

gravidade da emergência. O diagnóstico do CCR relativo à seriedade do evento, que não 

constava do Plano de Resposta à Emergência, foi incorreto e alguns membros da equipe 

liberada foram para locais posteriormente afetados pela explosão. A proposta sensata, porém 

tardia, apresentada pelo relatório é somente liberar as pessoas após o final de uma 

emergência. 

 

7) (Efetiva) Pontos de Abandono 
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Os pontos de abandono funcionaram de maneira eficiente. Todos os funcionários, 

feridos ou não, conseguiram desembarcar em segurança. Embora o relatório não faça 

nenhuma recomendação, pode-se sugerir a revisão da adequação de alguns dos pontos, caso 

ocorram situações diferentes daquela do acidente (explosão na Casa de Bombas). 

 

8) (Efetiva) Evacuação por Baleeiras 

 

O relatório não indica nenhuma melhoria a ser feita, mas houve problema na liberação 

de uma baleeira, prontamente resolvido pela equipe de bordo, algo que não foi explorado pela 

Comissão. Segundo o texto, a baleeira passa por testes semanais e inspeções anuais. A 

formação do timoneiro estava atualizada, mas, devido aos simulados regulares, mesmo que 

ele não fosse experiente, outros membros da tripulação saberiam como agir. Este 

acontecimento evoca o acidente da Plataforma Central de Enchova (PCE-1), ocorrido em 

agosto de 1984, quando 37 trabalhadores morreram na queda de uma baleeira no mar durante 

abandono da plataforma (FIGUEIREDO, 2012). Isto nos permite dizer que a classificação da 

evacuação por este tipo de embarcação, no caso do acidente com o CSM, não reúne requisitos 

suficientes para ser considerada efetiva. 

 

9) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Pontos de Encontro em Locais Seguros 

 

Houve uma fatalidade e pessoas feridas no ponto de encontro da Praça de Máquinas, 

além de danos significativos no ponto de encontro da enfermaria. Estes não foram locais 

seguros durante a emergência. Faz-se mister uma reavaliação dos pontos de encontro em caso 

de situações críticas na Casa de Bombas. Algumas das fatalidades aconteceram nos arredores 

deste lugar, pois as pessoas que ali se encontravam não retornaram ao seu ponto de encontro 

na sala de controle após a execução das tarefas que lhes foram designadas, orientação que 

deve ser reforçada. 

 

10) (Efetiva) EPIs 

 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) protegem contra queimaduras, mas 

não explosões. Embora vestimentas adequadas para incêndio tivessem sido utilizadas na 

primeira e segunda entradas na Casa de Bombas, somente alguns trabalhadores as trajavam no 
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terceiro ingresso. De certa forma, é irônico o relatório abordar a efetividade dos EPIs, dado 

que estes não forneceram proteção aos trabalhadores mortos ou feridos, estivessem eles 

portando-os ou não. 

 

11) (Falha) Antepara entre Casa de Bombas e Praça de Máquinas 

 

A explosão na Casa de Bombas causou falha na antepara do lado da Praça de 

Máquinas, onde houve uma fatalidade e lesões. A onda de choque se propagou até o casario. 

De fato, as anteparas que separam este ambiente daquele não são projetadas para resistirem a 

explosões, o que permite que a sobrepressão atinja locais que deveriam ser seguros. As 

recomendações do relatório são no sentido de buscar formas de mitigar o escalonamento de 

explosões na Casa de Bombas ou Praça de Máquinas para as acomodações. Não é tido como 

estratégico o reforço na resistência da antepara. A justificativa é que, em caso de falha no 

tanque 6C, grande volume de condensado vazado ficaria restrito à Pump Room, aumentando o 

potencial catastrófico em situação de incêndio. 

 

Figura 15 – Vista frontal do dano na antepara que separa Casa de Bombas da 

Praça de Máquinas 

 

Fonte: Petrobras (2015) 

 

3.4 CAUSAS SUBJACENTES 
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As causas subjacentes se referem àquelas mais distantes no tempo e no espaço do 

acidente. Muitas vezes não são tão evidentes e exigem um maior esforço investigativo. Não é 

raro as companhias se mostrarem satisfeitas com análises de sinistros mais direcionadas para 

os fatores técnicos e falhas humanas (em especial, aquelas associadas aos operadores), 

ignorando as motivações gerenciais e organizacionais, essenciais para a compreensão global 

de um evento indesejável. Percebe-se também certa falta de interesse em averiguar estas 

motivações, posto que recomendariam modificações radicais na maneira como as empresas 

lidam com a comunicação entre seus diferentes níveis hierárquicos e enxergam a área de 

Saúde e Segurança do Trabalho (SST), muitas vezes de importância relativizada e tida 

erroneamente como um entrave à produção e aos lucros. 

O relatório 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 Petrobras, no sentido de que 

apontaria diversas falhas de concepção, projeto e caráter organizacional, o que será discutido 

neste item. Entende-se 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 

(pouco realizado) de uma sincera autocrítica por parte das empresas, condição imprescindível 

para que se possa avançar na defesa da saúde e segurança dos trabalhadores, modificando 

estruturalmente o que se opõe a esta evolução. 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, na qual os 

comportamentos de visão exclusivamente produtivista corroem a integração salutar no 

ambiente de trabalho e a própria empresa por fora e por dentro. 

 

1) Projeto da embarcação 

 

Este item é o único que não está relacionado no relatório como uma barreira. 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 
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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 de riscos vivenciados pela equipe de bordo. 

 

Figura 16 – Destaque da área onde se localizam Casa de Bombas, helideck e casario no 

desenho da embarcação 

 

Fonte: Petrobras (2015) 

 

2) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Programa de Reparo da Vedação das Válvulas 

 

As vedações de borracha nitrílica (NBR) estavam adequadas para hexano, e não para 

aromáticos, inexistentes na época do projeto. O condensado no CSM se mostrou agressivo a 

este tipo de vedação, levando a vazamentos internos em múltiplas válvulas do sistema de 

condensado. Reparos foram necessários, assim como o uso de raquetes (a “desconhecida”, à 

montante da válvula OP-068, era uma delas), restringindo/limitando o uso de válvulas com 

problemas. Ainda segundo o relatório, as manutenções estavam sendo realizadas de forma 

adequada, substituindo as vedações de NBR por outras do tipo Viton. Uma opção mais segura 

ainda na fase de concepção e projeto teria sido a escolha, desde o início, desta vedação em 

linhas com possível/futura circulação de fluidos hostis, o que restringiria os vazamentos 

internos e a inevitabilidade de reparos precoces. 
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3) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Detecção de gás + Intertravamento Local 

 

O gás detectado na Casa de Bombas causou o desligamento da ventilação, seguindo a 

Matriz de Causa e Efeito. Não foram compreendidos os efeitos da interrupção desta, nem os 

perigos do gás denso naquele ambiente, levando espantosamente a três entradas da equipe de 

resposta à emergência nele. Uma proposta é reavaliar, através de equipe multidisciplinar, as 

respostas da Matriz de Causa e Efeito quando da confirmação de gases na Casa de Bombas, 

seja em termos de taxa de ventilação, mas também de isolamento do inventário, eliminação de 

possíveis fontes de ignição e eventuais paradas de emergência. Curiosamente, o relatório não 

lista também a proteção aos trabalhadores como um dos fatores a ser considerado na ocasião 

da detecção de gás. A preocupação relativa ao patrimônio e à produção parece sempre mais 

evidente que os cuidados que cercam o ser humano, elemento fundamental de engrenagem 

que move a exploração de hidrocarbonetos. 

 

4) (Falha) Plano de Resposta à Emergência 

 

Apesar do Plano de Resposta à Emergência ser detalhado quanto a uma série de 

situações e ter sido usado pela equipe de bordo, não englobava o cenário do acidente no CSM 

(explosão devido à liberação de gás na Casa de Bombas). Este foi identificado nos estudos de 

risco na fase de projeto, porém não foi propagado para as fases seguintes do ciclo de vida da 

instalação. Mecanismos neste sentido seriam estrategicamente importantes. Além disso, faz-se 

necessária a revisão do Plano de Resposta à Emergência, de modo a incluir pelo menos dois 

novos cenários: liberação de gases com potencial de explosão em área aberta ou na Casa de 

Bombas, bem como espaços similares. Ou seja, a tentativa do relatório de cobrar e 

culpabilizar, como se fossem “suicidas”, a equipe de bordo pela inconformidade dos 

procedimentos adotados e por falha na Cultura de Segurança (abordada mais adiante) é 

enfraquecida diante do fato que a circunstância do acidente nem ao menos estava prevista no 

Plano de Resposta à Emergência, tendo se perdido em alguma etapa posterior à Avaliação 

Qualitativa de Riscos (AQR) que foi realizada durante a fase de projeto. 

 

5) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Cultura de Segurança Positiva 
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Talvez este seja o ponto mais importante e que mais mereça ser explorado dentre as 

causas imediatas e subjacentes, o que mais descortina o modus operandi da indústria 

petrolífera. O relatório aponta a existência de deficiências de Cultura de Segurança na equipe 

de bordo do CSM. Há uma tentativa de transferir a responsabilidade para a equipe de 

emergência, afirmando que esta conhece os procedimentos e possui treinamento completo, 

mas ainda priorizam objetivos de produção em relação à segurança. Resta saber quem, em sã 

consciência, colocaria seu bem-estar em risco de forma voluntária e consciente. A opção pelo 

respeito à produção, mesmo em situações emergenciais, como no caso das três incautas 

entradas na Casa de Bombas, oferece indícios de assédio moral. Isso quer dizer que, se foram 

observadas falhas na Cultura de Segurança, estas não são exclusivas da equipe de bordo do 

CSM, mas expressam uma deficiência na mentalidade de toda a empresa, a começar por seus 

níveis hierárquicos mais altos, que planejam o processo produtivo. Uma das pistas desse 

assédio está presente no depoimento à FUP e à ANP de Vitor Marques da Silva, técnico 

mecânico da BW Offshore e cipista eleito, que considerou o acidente uma “tragédia 

anunciada”. Ele admitiu estar colocando seu emprego em risco ao fazer tais declarações, mas 

não poderia sofrer mais do que os familiares dos “companheiros que morreram em um 

acidente que poderia ter sido evitado”. 

Vitor 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, fato sobre 

o qual o relatório da Comissão de Investigação dedica uma linha e meia. Ele contou à ANP 

que um dos trabalhadores feridos na trágica explosão de fevereiro de 2015 já havia sido 

vítima em outro vazamento na Casa de Bombas, no dia 20 de dezembro de 2013, ratificando 

assim que tal evento era recorrente naquele local há pelo menos um ano. Na ocasião, Vitor 

teria cobrado da BWO o número da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), obtendo 

como resposta que este não existia, uma vez que se tratava apenas de um incidente, e não 

acidente. A ocorrência, de acordo com o depoente, igualmente não foi relatada à CIPA. Ele 

foi punido pela empresa com uma advertência por escrito após o acidente, sob a alegação de 

estar fazendo “papel de polícia” junto à Comissão. O cipista revelou que, em seus embarques 

ainda no FPSO CSM, testemunhou disparos de alarmes na Casa de Bombas ao menos cinco 

vezes e que, dada a quantidade frequente de gás naquele ambiente, o acesso ficou restrito a 

membros da tripulação com autorização. 

Relatos corajosos como o de Vitor não são comuns no setor petrolífero. Existe uma 

grande pressão sobre os trabalhadores, que, em parte, podemos chamar de assédio moral, com 
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o objetivo de que o lado obscuro das atividades que envolvem esta indústria assim o 

permaneça. Para exemplificar como o caso do CSM não é isolado, apresenta-se outra notícia, 

veiculada em março pelo boletim Boca de Ferro (n. 1048), jornal do Sindipetro-ES, onde 

tripulantes da P-58 denunciam episódios frequentes de assédio moral, dentre os quais um 

funcionário que estaria sendo perseguido por questionar e cobrar a gestão de SMS, 

principalmente no que diz respeito à segurança das pessoas. O trabalhador já teria sido alvo de 

conversas intimidadoras e foi, por fim, substituído, recebendo a orientação da gerência de que 

não retornaria à plataforma, após uma grave divergência sobre o peso de uma carga que foi 

transportada da P-62 para a P-58. Outras denúncias envolveriam pressão sobre membros da 

CIPA, um instrumento fundamental na luta por melhorias das condições de segurança. 

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 

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 segurança é a melhor maneira de fazer o 

trabalho e que não terão que transgredi-las para manter a produção. 

De fato, algo que nos chamou a atenção no decorrer desta monografia, e que valeria a 

pena investigar melhor posteriormente, diz respeito a como os engenheiros de petróleo 

tiveram contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) na universidade e no 

mercado de trabalho, e como enxergam a Cultura de Segurança em suas empresas, tendo em 

vista que é defendido neste projeto que ela é uma construção de responsabilidades coletivas. 

Dentre os interlocutores que possuem (possuíam) vínculos com a UFF procurados, 

dois ainda se encontram na graduação e dois trabalham embarcados na mesma empresa 

multinacional, uma conhecida prestadora de serviços, mas em áreas diferentes. Com aqueles 

que ainda se encontram no curso, foram realizados apenas contatos informais. Quanto aos 

dois engenheiros (um homem e uma mulher), buscou-se ter como modelo as oficinas de 

discussão com os trabalhadores, denominadas por Schwartz & Durrive (2010) de “encontros 

sobre o trabalho”, expediente adotado em maior escala, qualidade e profundidade na pesquisa 

coordenada por Alvarez, França & Figueiredo (2015). 

Todos os entrevistados afirmaram ter tido pouco ou nenhum contato com o tema da 

segurança no decorrer da formação universitária. De fato, poucas disciplinas, como 
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Engenharia e Meio Ambiente, Avaliação de Projetos na Indústria do Petróleo e Estrutura e 

Organização da Indústria do Petróleo, oferecem a possibilidade de discussão e reflexão sobre 

as relações de trabalho (homem consigo mesmo, homem-máquina, homem-colegas de 

trabalho, homem-hierarquia). Outras, com enfoque mais voltado para estes debates, são 

optativas, como Higiene e Segurança Industrial, ou são oferecidas pelo Departamento de 

Engenharia de Produção, como Ergonomia e Psicologia e Sociologia do Trabalho. Assim, o 

engenheiro chega ao mercado de trabalho sem ter desenvolvido previamente uma visão crítica 

acerca da engrenagem produtiva na qual ele se insere. Seu primeiro contato com a área de 

SST se dará através das informações, normas e cursos que as empresas lhe fornecerem, 

fundamentadas em sua própria visão exploradora. 

Os engenheiros entrevistados relataram a existência de reuniões relativas à segurança 

dos trabalhadores nas plataformas e que ocorrem pelo menos semanalmente, além de 

procedimentos que envolvem listar inconformidades, interferir em processos que julguem 

estar sendo mal executados e interromper uma atividade quando da sensação de 

vulnerabilidade ao risco. Um dos interlocutores graduandos, que estagiou em outra 

multinacional em Macaé, chega a descrever a preocupação da empresa com os funcionários 

como “maçante”, dado que, para a realização de qualquer serviço, o preenchimento de longos 

e cansativos relatórios era obrigatório. Apesar desse aparente zelo organizacional, todos 

passam a impressão ou afirmam claramente que as companhias levam o indivíduo a crer que 

ele é o grande responsável pela própria segurança, lavando as mãos e empreendendo grandes 

esforços na tentativa de culpabilizá-lo em caso de incidente ou mesmo acidente. Estes 

mesmos esforços não ocorrem no intuito de estabelecer uma visão compartilhada de 

responsabilidades quanto à segurança, que envolva toda a organização. 

Três exemplos apresentados pelos engenheiros demonstram nitidamente esta política 

de transferência de competências. Em um deles, o primeiro engenheiro, do sexo masculino, 

aborda uma situação hipotética na qual um trabalho deve ser feito com o auxílio de um 

notebook. Contudo, a tomada para ligar o aparelho se encontra do outro lado da sala. O fio é, 

então, esticado até lá e deve ser sinalizado com marcação colorida no chão. Se algum 

funcionário tropeça neste e sofre qualquer ferimento, a empresa se esforçará para que a culpa 

recaia sobre o portador do notebook, do mesmo modo como também o responsabilizará se ele 

não executar o serviço, valendo-se como explicação da ausência de tomada mais próxima ao 

local onde deveria ficar o computador (o fio esticado poderia representar um risco 
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desnecessário aos colegas de trabalho). Assim, o trabalhador que deveria realizar o trabalho 

encontra-se numa verdadeira “sinuca de bico”. 

O segundo exemplo, também apresentado pelo primeiro engenheiro, não é hipotético, 

mas real. Trata-se de um trabalhador que sofreu um acidente na quadra da plataforma, 

enquanto jogava futebol em seu horário livre, fraturando um dos membros superiores. Foi 

necessária a imprevista remoção via helicóptero. Em resposta ao acontecimento, a decisão do 

nível gerencial foi interditar a referida quadra, de maneira a evitar acionamentos não 

planejados de aeronaves e indesejáveis reduções no quadro de trabalhadores da unidade. 

Destarte, estes ficaram privados de um espaço de lazer num ambiente de confinamento onde 

meios de interação que aliviem o estresse devem ser estimulados, e não abolidos. 

Por fim, expõe-se o terceiro exemplo, narrado pela engenheira. Ele envolve um colega 

de sua equipe que estaria descendo uma escada e escorregou na mesma, deslocando um dos 

ombros. A escada já tinha fama de escorregadia entre os funcionários, que se acostumaram a 

este risco. O trabalhador em questão estava na véspera de seu desembarque. Foi questionado 

pela empresa o porquê dele estar transitando naquele local, posto que seu turno de trabalho já 

havia acabado. Em última instância, esta conduta questiona a própria autonomia de trânsito da 

equipe de bordo na plataforma. O indivíduo pode ter esquecido algo no ambiente de trabalho, 

estar ansioso pela proximidade do desembarque. Isto não é levado em consideração, há apenas 

o esforço em responsabilizá-lo por sua própria queda. Neste ponto, a entrevistada mostrou-se 

confusa, pois pareceu favorável tanto à tentativa da empresa em culpar o trabalhador por cair, 

afirmando que ele deveria ter descido a escada com cuidado, apoiado nos corrimões (visão 

empresarial), quanto à crítica de que os degraus eram mesmo escorregadios (visão do 

trabalhador). Ou seja, quando a visão sobre a saúde e segurança dos trabalhadores é 

apresentada de forma parcial pelas organizações, no momento em que o engenheiro ingressa 

no mercado de trabalho, não tendo ele encontrado espaço para reflexão e debate durante a 

graduação, sua percepção quanto a essa área fica comprometida e confusa. De importante elo 

entre os operários e as gerências, estratégico na continuidade da produção, mas também no 

estabelecimento de vias desobstruídas de comunicação, o engenheiro não toma consciência do 

valioso papel coletivo que pode desempenhar, dando sua contribuição para uma eficaz gestão 

de SMS. 

 

6) (Parcialmente efetiva/ineficaz) Evacuação de Feridos por Helicóptero 
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O transporte entre mar e terra já foi parcialmente discutido no capítulo 2 e agora torna 

a aparecer. Neste item sobre feridos não será discutido o criticável fato de que as plataformas 

geralmente não contam com um médico em cada uma, no máximo, um enfermeiro, cuja 

possibilidade de atuação é restrita. Na urgência de se consultar um profissional de medicina, 

até videoconferências podem ser realizadas. 

O tempo estimado para pouso do primeiro helicóptero era de uma hora, mas levou 

duas horas e vinte minutos, forçando os feridos e demais tripulantes a uma situação de 

desgaste e tensão ainda maior. O atraso deveu-se ao período necessário para confirmar que 

não havia gás inflamável no helideck (como visto na figura 16, este se encontra próximo às 

acomodações e à Casa de Bombas, local da explosão). A aeronave médica apropriada para 

evacuação de trabalhadores lesionados não estava em Vitória e outras tiveram que ser usadas 

para o resgate. Isso quer dizer que o número de helicópteros da Petrobras disponíveis para 

desembarque de feridos é insuficiente ou está logisticamente mal distribuído. A 

recomendação neste ponto é inserir no Plano de Resposta à Emergência, inclusive por meio de 

simulados, um conjunto de ações requeridas para liberar o pouso de aeronaves rapidamente 

em caso de emergência, otimizando o tempo de resposta, um fator decisivo em situações desta 

natureza. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Para Llory (2001), os acidentes nunca morrem. As tecnologias se desenvolvem, os 

sistemas de produção se modificam, mas o homem que intervém na natureza é essencialmente 

o mesmo, embora apareça como dominador ou dominado, proprietário ou empregado, 

burguês ou proletário. Essa constância em meio às turbulências de um mundo dinamicamente 

globalizado permite que os acidentes sejam revisitados e rediscutidos a partir de novas óticas 

ou perspectivas surgidas neste processo de desenvolvimento. O aprendizado que se pode 

retirar deles é infinito. No estudo de seu controle e prevenção, um dos objetivos é tentar se 

antecipar a eles, identificando como acidentes já ocorridos fornecem pistas sobre a 

possibilidade de reaparecerem com nova roupagem, em diferentes contextos produtivos. 

Entretanto, tal estratégia, isoladamente, é falha, dado que espera o acontecimento de 

tragédias para que estas possam ser estudadas retroativamente. Seria necessário que, para 

conseguir essa antecipação aos eventos indesejáveis, alguns trabalhadores servissem como 

“cobaias”, algo que deve ser abominado. A real evolução na defesa da saúde e segurança dos 

empregados se ampara em dois pilares: análise de acidentes/incidentes a partir do REX, mas 

também vias de comunicação desbloqueadas entre os diferentes níveis hierárquicos, com 

reconhecimento da responsabilidade coletiva no que diz respeito a uma efetiva Cultura de 

Segurança. Esses dois pilares, quando conjugados, oferecem consistência na capacidade de, se 

não for possível evitar, ao menos prever a quase totalidade dos acontecimentos danosos aos 

funcionários, ao patrimônio e à própria empresa. 

Na trilionária indústria petrolífera, os avanços tecnológicos ocorreram numa 

velocidade bem superior ao progresso na gestão de SMS. Se hoje a Petrobras é referência 

mundial na produção de petróleo em águas profundas e a descoberta do Pré-Sal gerou dúvidas 

(já vencidas) de que sua exploração não seria possível, ser petroleiro continua sendo um 

desafio. As reclamações e demandas desta classe quanto às condições de trabalho não 

sofreram grandes modificações ao longo de, pelo menos, três décadas, expondo a fragilidade 

na qual se encontra o trabalhador, peça chave na engrenagem que move a exploração de 

hidrocarbonetos, com um agravante: o número de profissionais terceirizados nas atividades 

offshore no Brasil vem enfrentando um aumento exponencial. Curiosamente, a peça chave do 

mecanismo é a mais barata e, em momentos de crise econômica como o atual, a primeira a ser 

covardemente descartada ou substituída. 
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As pesquisas ligadas ao setor offshore e desenvolvidas no NEICT/UFF são valiosas no 

sentido de descortinar as relações de trabalho muitas vezes obscuras nesta indústria, dando 

voz aos atores que a sustentam e cujos relatos são raros ou de pouca repercussão. Neste 

quesito, a mídia poderia desempenhar um papel esclarecedor, mas se abstém. Escutar estes 

atores é um exercício indispensável, dado que o conhecimento insuficiente do trabalho real é 

um dos principais indicadores de acidentes em processo de incubação. A realização das 

entrevistas que permearam este trabalho permitiu constatar que a evolução tecnológica não foi 

seguida de uma evolução na mentalidade das empresas, que ainda se valem do expediente 

primário de lavar as mãos e culpabilizar o trabalhador pelo acidente no qual é vítima. 

O relatório da Comissão de Investigação de Acidente do FPSO Cidade de São Mateus 

é uma das confirmações desta lógica. Há uma clara tentativa de absolver a empresa BW 

Offshore, alegando que esta obedece a um moderno sistema de gestão de segurança e o 

acidente teria ocorrido por falhas da tripulação em seguir os procedimentos de segurança 

estabelecidos. Diante de uma situação não prevista no Plano de Resposta à Emergência 

(explosão na Casa de Bombas), não é razoável responsabilizar seletivamente trabalhadores 

por suas próprias mortes. Frise-se que o Sindipetro-ES não assinou o relatório da Comissão. 

Para a entidade, este desconsiderou denúncias dos trabalhadores, indicando que o vazamento 

na Casa de Bombas era recorrente há mais de um ano e negligenciado pela BWO. Ainda 

segundo o sindicato, o relatório teria contrariado informações da própria Petrobras de que 

diversos procedimentos da multinacional apenas existem na teoria. Deste modo, não 

caracteriza um exagero afirmar que a principal causa subjacente da explosão que vitimou 9 

trabalhadores é a falha na Cultura de Segurança da própria empresa BW Offshore. No 

momento da conclusão deste estudo, o relatório da ANP sobre o acidente com o FPSO CSM 

infelizmente não estava disponível, o que teria certamente enriquecido a discussão sobre as 

causas deste sinistro. Não foi abordado ao longo do presente trabalho, 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 regulamentadores, saúde e segurança em 

plataformas. A distância destas até o continente também dificulta a fiscalização, pois impede 

o “fator surpresa”. 

Por fim, na continuidade deste estudo, caberia compreender melhor como o 

engenheiro de petróleo enxerga a área de SST, posto que esta monografia nasceu da 

percepção de que o contato com o tema na graduação é escasso e os alunos não mostram 

interesse em procurá-lo através de disciplinas optativas/eletivas. Sem debates que estimulem a 
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reflexão acerca da dimensão coletiva da segurança, o engenheiro é apresentado ao assunto 

(SST) de maneira contaminada pelo pensamento organizacional. Isto o confunde e prejudica o 

seu pleno desempenho enquanto agente conhecedor/utilizador de tecnologias para 

transformação positiva da sociedade. Uma introdução à temática da saúde e segurança dos 

trabalhadores ainda na universidade pode ser uma importante ferramenta na formação de 

profissionais questionadores e, portanto, aptos a defenderem o trabalho como potencializador 

das capacidades humanas, e não fonte de exploração ou decadência física e mental.  
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