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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ABS – Sociedade Classificadora American Bureau of Shipping 
 
ANP - Agência Nacional do Petróleo 
 
AJB - Águas Jurisdicionais Brasileiras 
 
CCM – Centro de Controle de Máquinas 
 
CPES – Capitania dos Portos do Espírito Santo. 
 
DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação 
 
DNV-GL - Det Norske Veritas/Norway and Germanischer Lloyd/Germany 
 
DPEM - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua 
Carga. 
 
FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico 
 
FPSO - Unidade Estacionária de Produção, Armazenagem e Transferência de Óleo e 
Exportação de Gás 
 
GIO - Gerente da Instalação Offshore 
 
IMO - Organização Marítima Internacional 
 
ISAIM - Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos 
 
ISM Code - Código Internacional de Gerenciamento de Segurança 
 
MCA – Motor de Combustão Auxiliar 
 
NR 33 - Norma Regulamentadora n° 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços 
Confinados. 
 
SMQS – Saúde, Meio-ambiente, Segurança e Qualidade. 
 
STCW 78 - Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço 
de Quarto para Marítimos, 1978. 
 
VHF - Very High Frequency (Frequência muito alta, de 30 MHz a 300 MHz). 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Det_Norske_Veritas
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Germanischer_Lloyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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I – INTRODUÇÃO 

Com a finalidade de efetuar a coleta e a análise de provas, a identificação dos fatores 

causais e a elaboração das recomendações de segurança que forem necessárias, a fim 

de impedir que no futuro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a 

Diretoria de Portos e Costas (DPC) realizou a presente Investigação de Segurança de 

Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de 

Investigação de Acidentes Marítimos da Organização Marítima Internacional (IMO), 

adotado pela Resolução MSC.255(84).  

Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido pelas DPC 

em relação às circunstâncias que contribuíram ou podem ter contribuído para 

desencadear a ocorrência, e não recorre a quaisquer procedimentos de prova para 

apuração de responsabilidade civil ou criminal. 

Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas responsáveis 

pelo fornecimento de informações relativas à ocorrência do acidente, sendo que o uso de 

informações constantes neste relatório para outros fins, que não o da prevenção de 

futuros acidentes semelhantes, poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas. 

 

II – SINOPSE 

No dia 11 de fevereiro de 2015, pela manhã, a bordo da Plataforma FPSO CIDADE DE 

SÃO MATEUS, realizava-se a transferência da mistura de água e condensado do tanque 

de carga central 6C para o tanque de resíduos de bombordo, com o objetivo de esvaziar o 

tanque de carga, submetê-lo a inspeção e testar as válvulas nele contidas. Esta operação 

teve inicio às 8h53m com o emprego da bomba de dreno, instalada na casa de bombas. 

Às 11h30m as imagens do circuito fechado de televisão (CCTV) mostraram o vazamento 

de condensado num trecho da rede de descarga da bomba e em seguida um alarme de 

gás foi ativado automaticamente. A partir dessa ocorrência, decisões foram tomadas, 

ações foram desenvolvidas e a crise culminou com a explosão no interior da casa de 

bombas, produzindo severos danos para a plataforma, as mortes de nove tripulantes e 

ferimentos em outros vinte e seis. A cronologia deste acidente será detalhada mais 

adiante. 
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III - INFORMAÇÕES GERAIS 

(a) Características da plataforma FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS. 

A plataforma FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS (Foto nº 1) é uma Unidade 

Estacionária de Produção, Armazenagem e Transferência de Óleo e Exportação de Gás 

(FPSO) com capacidade para produzir 4.000m³/dia de óleo e 10.000.000m³/dia de gás. 

Arvora a bandeira do Panamá, com registro no Porto do Panamá na propriedade da 

PROSAFE PRODUCTION SERVICES PTE. LTD, mantida em classe pela Sociedade 

Classificadora American Bureau of Shipping (ABS). Esta plataforma está autorizada a 

operar nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), conforme Contrato de Concessão, 

expedido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em proveito da Petrobras. Sua 

produção média em valores referentes ao ano de 2013 corresponde a 2.484.717,79m³/dia 

de gás, 426,66m³/dia de condensado (oriundo da produção de gás) e não produzia óleo. 

(1) Dados principais e características físicas: 

Operador: PPB DO BRASIL, SERVIÇOS MARÍTIMOS LTD. 

Número de Inscrição: 341E001031. 

Número IMO: 8706014. 

Indicativo de chamada internacional: 3ENO 

Arqueação Bruta: 143.323. 

Material do casco: aço. 

Ano de Construção: 1989 

Ano de Conversão: 2008 

Comprimento total: 311,7m. 

Comprimento entre perpendiculares: 310m. 

Boca: 54,50m. 

Pontal: 29,50m. 

Calado de projeto: 19,8m. 

Propulsão: sem propulsão. 

Acomodações: até 85 pessoas. 
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Foto nº 01 – Plataforma FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS, em 13/02/2015, dois dias depois do acidente. 

 

(b) Documentos e Certificados da plataforma, em vigor na data do acidente: 

Os certificados estatutários e das sociedades classificadoras e os documentos que a 

plataforma deveria portar apurados, estão listados a seguir: 

Nome do Certificado 
Português/Inglês – Sigla 

Autoridade 
Emissora 

Data 
Emissão 

Validade 

Certificado de Classe / Certificate of 
Classification 

ABS 27/08/2014 18/03/2019 

Certificado de Proteção de Segurança / 
International Ship Security Certificate – ISPS 
Code 

País da 
bandeira 
(Panamá) 

19/09/2014 15/09/2019 

Certificado de Unidade Móvel de Produção / 
Mobile Offshore Unit Safety Certificate – MODU 

País da 
bandeira 
(Panamá) 

27/08/2014 18/03/2019 

Gerenciamento de Segurança / Safety 
Managment Certificate – SMC 

DNV-GL 02/02/2015 15/09/2019 

Certificado Internacional de Borda Livre / 
International Load Line Certificate- LL 

ABS 27/08/2014 18/03/2019 

Certificado Internacional de Prevenção de 
Poluição por Óleo / International Oil Pollution 
Prevention Certificate – IOPP 

ABS 27/08/2014 18/03/2019 

Cartão de Tripulação de Segurança / Minimum 
Safe Manning Certificate – CTS 

Capitania dos 
Portos do Rio de 

Janeiro 
27/04/2010 19/02/2015 

Certificado Internacional de Arqueação / 
International Tonnage Certificate (1969) 

ABS 04/08/2008 Indeterminada. 

Certificado de Registro / Navigation Statutory 
Registry 

País da 
bandeira 
(Panamá) 

23/09/2014 07/10/2019 
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Certificado Internacional de Prevenção a 
Poluição do Ar / Air Pollution Certificate - IAPP 

ABS 27/08/2014 18/03/2019 

Certificado de Prevenção de Poluição por 
Esgoto / International Sewage Pollution 
Prevention Certificate 

ABS 27/08/2014 18/03/2019 

Atestado de Inscrição Temporária de 
Embarcação Estrangeira – AIT 

Capitania dos 
Portos do 

Espírito Santo 
20/02/2009 19/02/2015 

Atestado de Inscrição Temporária de 
Embarcação Estrangeira – AIT 

Capitania dos 
Portos do Rio de 

Janeiro 
14/01/2015 03/10/2018 

Declaração de Conformidade para Operação 
nas Águas Jurisdicionais Brasileiras / Statement 
of Compliance for Operation in Brazilian Waters 

Capitania dos 
Portos do 

Espírito Santo 
19/07/2013 18/04/2015 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Embarcações ou por sua carga – 
DPEM 

Bradesco 
Seguros e 

Previdência 
25/03/2014 25/03/2015 

Seguro P&I / Certificate of Entry – Mobile 
Offshore Unit Entry 

Gard P&I 13/02/2014 13/02/2015 

Registro Contínuo de Dados / Continuous 
Synopsis Record – CSR 

País da 
bandeira 
(Panamá) 

17/09/2013 Indeterminada. 

 

(c) Condição em que se encontrava a plataforma durante a investigação. 

Em 13 de fevereiro de 2015, dia da primeira visita a bordo, a plataforma apresentava 

inclinação para ré devido ao alagamento da praça de máquinas e da casa de bombas. 

Todas as operações estavam paralisadas. No convés principal, jaziam armários 

retorcidos, portas empenadas, partes de equipamentos de proteção individual e de 

comunicações danificados, e muitos detritos expelidos de compartimentos internos do 

casario pelo efeito da explosão. O material de salvatagem estava incompleto pela 

ausência das duas baleeiras e de muitos coletes salva-vidas utilizados durante o 

abandono. Não havia geração de energia elétrica a bordo em virtude dos danos em partes 

dos cabos elétricos e nos painéis de disjuntores e, por isto, a iluminação se restringia ao 

emprego de lanternas portáteis. As escadas de acesso à praça de máquinas e à casa de 

bombas estavam impróprias para uso em virtude de deformações e/ou interrupções 

decorrentes dos efeitos da explosão. O acesso à casa de bombas e aos níveis mais 

elevados da praça de máquinas exigia o monitoramento de possíveis vazamentos de gás 

por meio de detectores portáteis. Estavam a bordo somente dois tripulantes monitorando 

a estabilidade da plataforma e executando procedimentos para a implementação do plano 

de salvamento, cujas ações iniciais começariam pelo tamponamento externo das caixas 

de mar, a ser realizado por mergulhadores, para cortar a comunicação da praça de 
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máquinas e casa de bombas com o mar. As redes de água salgada encontravam-se 

danificadas pelos efeitos da explosão e tal situação impedia o esgotamento tanto da praça 

de máquinas quanto da casa de bombas, necessário para garantir a segurança da 

plataforma e para viabilizar a busca dos corpos de tripulantes ainda desaparecidos.  

 

IV - DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 

(a) Localização: posição de coordenadas geográficas Lat: 19°55.35’S e Long: 

039°38.0’W no Campo de Camarupim, Bacia do Espírito Santo, em profundidade de 

792m. É área de navegação de mar aberto, distante cerca de 40 km da costa, conforme 

demonstra a plotagem na Carta Náutica DHN 22800, 2ª edição (Foto nº  02). 

 

 
 

Foto nº 02 – Posição da FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS na Carta Náutica DHN-22800, 2ª edição, de 
Conceição da Barra a Vitória, Lat. 19°55.35’S e Long. 039°38.0’W. 

 

 

(b) Condições ambientais no momento do acidente: vento Norte com intensidade 

de oito nós, mar calmo, tempo bom e boa visibilidade. Estas condições ambientais não 

contribuíram para o acidente. 

 

V - FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO 

(a) Lista de pessoal embarcado e tripulação de segurança. 



                                                                                                   Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas  
           Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário  

                                             Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                                                                     
Explosão com vítimas na plataforma “FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 
   

8 

No dia do acidente estavam a bordo 74 pessoas, entre profissionais tripulantes e não 

tripulantes. Os certificados e documentos dessas pessoas (cursos de especializações, 

extratos das cadernetas de inscrição e registro, atestados de saúde ocupacional, extratos 

das carteiras de trabalho e previdência social, extratos dos contratos de trabalho e as 

fichas de registros na empresa BW Offshore) foram examinados e deste exame foram 

constatadas as seguintes inconformidades: 

(1) – não foi apresentado certificado de proficiência do Supervisor de Embarcação, 

previsto no item 0117 alínea e), subalínea 3) da NORMAM-01/DPC; e 

(2) – descumprimento do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) – um tripulante 

(vítima fatal) que deveria ocupar a função de Marinheiro de Convés, prevista no Cartão de 

Tripulação de Segurança da plataforma, exercia a função de bombeador. 

Consequentemente, a plataforma não operava cumprindo o previsto no referido CTS. 

(b) Períodos de trabalho e de descanso. 

Não foram encontradas evidências de descumprimento dos períodos mínimos para 

descanso, conforme estabelece a Convenção STCW/78.  

(c) Acomodações de bordo. 

As acomodações eram adequadas para a tripulação, em conformidade com os padrões 

de conforto, higiene, temperatura, iluminação e ruídos comuns às plataformas daquele 

tipo. 

(d) Álcool, drogas e medicamentos. 

Não foi obtida evidência do uso de álcool, droga e nem de medicamento sem 

prescrição médica por parte da tripulação. 

(e) Gerenciamento de Segurança: 

A plataforma dispunha do Certificado de Gerenciamento de Segurança, emitido pela 

sociedade classificadora Det Norske Veritas/Norway and Germanischer Lloyd/Germany 

(DNV-GL), nos termos do Código Internacional de Gerenciamento de Segurança (ISM 

Code), válido até 15 de setembro de 2019. Este documento atestava que a plataforma foi 

auditada e que o seu sistema de gerenciamento de segurança atende aos requisitos do 

ISM Code. 

 

VI - SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DOS ACONTECIMENTOS 

A cronologia do acidente descrita a seguir tem como fundamentos os registros 

efetuados no Quadro de Status na sala de controle durante a situação de emergência a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Det_Norske_Veritas
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Germanischer_Lloyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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bordo, informações recebidas de tripulantes da plataforma, o exame de documentos 

recebidos das empresas PETROBRAS e BW Offshore, os registros do sistema de 

automação da plataforma e nas observações dos investigadores durante as quatro visitas 

realizadas a bordo. 

11 de fevereiro de 2015: 

- 8h30m – troca de tripulantes, entre os quais se destacam as trocas do Gerente da 

Instalação Offshore (GIO) e do Supervisor de Manutenção. Os Relatórios de Transferência 

de Rodízio do GIO e da Passagem de Serviço do Supervisor de Manutenção constam dos 

Anexos D e E, respectivamente. 

- 8h53m – iniciou a abertura das válvulas das redes de aspiração e de descarga da 

bomba de dreno (oil strippping pump) na casa de bombas, para a transferência da água e 

condensado do tanque de carga 6C para o tanque de resíduo oleoso (slop tank) de 

bombordo. 

- 9h – foi ligada a bomba de dreno. 

- 9h30m – teve início, na sala de reunião, uma videoconferência entre o Gerente de 

Operações em terra, o GIO, o Supervisor da Embarcação, o Supervisor de Manutenção, o 

Supervisor de Produção, o Planejador e um Técnico de Segurança. 

- 10h – terminou a videoconferência; o GIO voltou para o seu escritório para concluir a 

leitura do Relatório de Transferência de Rodízio. 

- 11h30m – resíduos do vazamento de condensado na casa de bombas foram 

mostrados pela câmera 5 do CCTV sem que fossem percebidos por quem estava na sala 

de controle. 

- 11h31m – O sensor de gás TAG 73AB370, na casa de bombas, acusou a presença de 

gás, sendo acionado automaticamente o alarme de presença de gás e, conforme estava 

previsto na Matriz de Causas e Efeitos do Sistema de Automação (ESD, FIRE & GAS 

SYSTEM CAUSE AND EFFECTS MATRIX), a exaustão parou automaticamente. O GIO 

saiu do seu escritório e dirigiu-se à sala de controle. Chegando lá, ao tomar conhecimento 

de qual sensor tinha sido ativado, mandou divulgar pelo Sistema de Anúncios de Endereço 

Público (fonoclama) para que toda a tripulação se dirigisse aos pontos de reunião. Em 

seguida, ao ser informado pelo Supervisor da Embarcação da operação de transferência 

de condensado com o uso da bomba de dreno, ordenou que fosse parada a operação. Foi 

iniciada a contagem do pessoal nos pontos de reunião, coordenada pela pessoa 

designada na sala de controle.  
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- 11h32m – O sensor de gás, TAG 73AB326, também alarmou, acusando a presença de 

gás na casa de bombas. 

- 11h36m – O sensor de gás, TAG 73AB327, na casa de bombas, também alarmou 

acusando a presença de gás no compartimento. O alarme geral decorrente da ativação 

dos sensores de gás foi silenciado para melhorar a comunicação. O GIO tinha dúvidas 

quanto à fonte do vazamento de gás e ordenou que uma equipe, composta por um 

Técnico de Segurança do Trabalho, um Técnico de Instrumentação e um Bombeador, 

fosse à casa de bombas para identificar a origem do gás. 

- 11h40m – a situação de emergência foi reportada à base da empresa BW Offshore, 

em Vitória. 

- 11h44m – a equipe de técnicos foi à casa de bombas enquanto, na sala de controle, o 

GIO, o Supervisor de Embarcação e o Superintendente de Manutenção avaliavam a 

situação. 

- 11h47m – a equipe de técnicos retornou da casa de bombas e informou ao GIO que 

havia uma poça de líquido no piso do compartimento, oriunda da válvula OP-068, que os 

detectores portáteis de gás usados pela sua equipe acusaram alto nível de gás na 

atmosfera da casa de bombas e que ainda gotejava das proximidades da válvula OP-068. 

O GIO perguntou se havia outra fonte de vazamento de gás e foi informado que só havia 

uma poça, que poderia ser removida com jato de água. O GIO considerou a limpeza com 

absorventes e determinou ao Supervisor de Manutenção avaliar como poderia ser 

reparada a válvula. 

- 11h58m até 12h02m - outra equipe foi composta e instruída para ir à casa de bombas 

e investigar o que deveria ser feito para “resolver” o vazamento. Nesta equipe estava o 

Técnico de Segurança do Trabalho da equipe anterior, o Supervisor de Manutenção e um 

Técnico de Manutenção.  

- 12h09m – na casa de bombas, a equipe pediu pás e escada. 

- 12h10m - a equipe saiu da casa de bombas para respirar ar fresco e se recuperar. 

- 12h15m – três tripulantes da brigada de incêndio, no convés principal e nas 

imediações da entrada da casa de bombas, providenciaram mantas absorventes para 

remover e limpar a poça de condensado. O GIO liberou o pessoal que se encontrava nos 

pontos de reunião, considerado não essencial à faina, para almoçar. 
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- 12h20m – o GIO instruiu para que outra equipe fosse formada para ir à casa de 

bombas para fazer a limpeza e conter o vazamento. Foram designados dois Homens de 

Área e três Técnicos de Manutenção. 

- 12h22m até 12h26m – a equipe dirigiu-se à casa de bombas e iniciou a contenção do 

vazamento e a limpeza; primeiro com mantas absorventes, depois com o emprego de 

água do mar da rede de incêndio (uma mangueira de 1,5 polegadas e 45 metros de 

comprimento foi introduzida no local pelas aberturas existentes nos conveses a boreste). 

- 12h35m até 12h37m – ocorreu a explosão na casa de bombas e seus efeitos 

imediatos foram percebidos na sala de controle, invadida por fumaça e detritos. Todos os 

sistemas da plataforma foram desligados e a sala foi evacuada. Iniciou o alagamento da 

casa de bombas e da praça de máquinas, causado pelo rompimento das redes de 

incêndio, então pressurizadas, e das redes de água salgada das caixas de mar. As 

primeiras vítimas foram identificadas e o GIO, juntamente com o Fiscal da PETROBRAS, 

solicitou helicópteros para a evacuação dos feridos. No convés, tripulantes desorientados 

buscavam refúgio na popa, sob o helideque, e na proa da plataforma, temendo outras 

explosões e o possível afundamento da plataforma. Foram iniciados os procedimentos 

para o abandono da unidade; todos a bordo foram instruídos para seguirem para os 

pontos de reunião. O Supervisor da Embarcação orientou 32 pessoas a embarcarem na 

baleeira de boreste. 

- 12h47m – foi ordenado o abandono da plataforma pela baleeira de boreste. 

Permaneceram a bordo o GIO e a Enfermeira com outros tripulantes para cuidar da 

remoção, por helicópteros, das vítimas. 

12 de fevereiro de 2015: 

- 2h – plataforma completamente abandonada, sem pessoas a bordo. 

 

VII - PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 

Após o acidente foi realizada a paralisação de toda a operação da plataforma e 

iniciados os procedimentos de abandono e o resgate das vítimas com apoio de terra. 

Depois do abandono a plataforma ficou sendo monitorada para acompanhamento da sua 

estabilidade e flutuabilidade, com o emprego de embarcações de apoio ao largo, 

enquanto estava sendo preparado o plano de salvamento. 

 

VIII - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 
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(a) - Danos Pessoais: 

Este acidente causou a morte de nove profissionais e ferimentos em outros vinte e seis. 

A qualificação destas vítimas, bem como as Certidões de Óbito e as informações médicas 

sobre o estado de saúde dos feridos constam na Lista de Óbitos e Acidentados. Não há 

desaparecido. 

(b) - Danos ambientais: 

Não houve danos ambientais. 

(c) - Danos materiais: 

A plataforma sofreu severas avarias estruturais na seção de ré tendo sido afetados os 

compartimentos habitáveis, a praça de máquinas, a casa de bombas e os equipamentos e 

acessórios estruturais contidos nestes compartimentos. Essas avarias se caracterizaram 

por deformação, tombamento e rupturas de anteparas, cavernas e longarinas. Além disto, 

os efeitos da inundação que se seguiu na praça de máquinas e na casa de bombas 

causaram a inutilização de motores, bombas, quadros elétricos e os equipamentos em 

geral que não poderiam ter contato com a água do mar. As imagens a seguir ilustram a 

gravidade destes danos que determinaram a paralisação de todas as operações e o 

abandono da plataforma. Não há evidência de danos à carga de condensado e óleo 

existente nos tanques de carga. 

(1) – Convés externo na seção e de ré, corredores dos compartimentos habitáveis e 

acesso ao elevador. 

  
Foto nº 03 Foto nº 04 

Armários retorcidos pela explosão e expelidos de compartimentos internos do casario. 
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Foto nº 05 – porta estanque de acesso à casa de 
bombas, por bombordo, arrancada pela explosão. 

Foto nº 06 - partes de uma lanterna usada a 
bordo. 

 

  
Foto nº 07,– porta de acesso ao elevador no 

casario deformada pela explosão. 
Foto nº 08 – corredor que dá acesso à sala de 

controle no nível do convés principal. 

 

(2) - Praça de Máquinas 

A inundação da praça de máquinas após a explosão inutilizou os Motores de 

Combustão Auxiliares (MCA) e os quadros elétricos localizados no compartimento, 

incluindo o Quadro Elétrico Principal. Elementos de reforço estrutural e o sistema de 

redes que passam pelo compartimento foram severamente danificados pela explosão 
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seguida pelo alagamento. O Centro de Controle de Máquinas (CCM) foi destruído pela 

onda de pressão provocada pela explosão, vinda da Praça de Bombas. 

 
Foto nº 09 – Alagamento na praça de máquinas visto da gaiúta no convés principal, na popa 

 

 
Foto nº 10 - Parte superior da Praça de Máquinas 

parcialmente destruída. 
 
 

 
Foto nº 11 - Praça de Máquinas junto ao costado 

de Boreste apresentava destruição de redes e 
elementos estruturais 
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Foto n° 12 - CCM no interior da Praça de Máquinas destruído pelos efeitos da explosão. 

 

(3) - Casa de Bombas: 

A Casa de Bombas é dividida verticalmente em cinco níveis a partir do convés principal 
até o fundo do compartimento, conforme os desenhos seguintes: 
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Foto 13 - Vista de perfil da parte de ré da plataforma, destacando a Casa de Bombas (Pump Room). 
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                     Foto 14 - Estrutura vertical da Casa de Bombas 

 

As avarias desse compartimento estão parcialmente mostradas nas imagens a seguir: 

Teto da casa de bombas: o teto deste compartimento, localizado acima do convés 

principal, foi deslocado e severamente danificado pela explosão. Logo abaixo no 1° nível 

os reforços dos prumos verticais da antepara de ré, que separa a Casa de Bombas da 
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Praça de Máquinas encontravam-se fortemente empenados e não mais cumpriam o papel 

de aumentar a rigidez do painel formado pela antepara. 

 
Foto nº 15 - Teto da Casa de Bombas no convés principal. 

Rede de incêndio danificada pela explosão. Isto contribuiu para o alagamento do compartimento 
porque era mantida pressurizada 

 

2º nível da Casa de Bombas: o piso próximo ao duto de extração de ar de boreste 

encontrava-se deformado. 

 
Foto 16 - Piso localizado no 2o nível apresentava 

deformação severa. 

 
Foto 17 - Duto de ar vertical totalmente destruído 

pela onda de pressão da explosão. 



                                                                                                   Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas  
           Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário  

                                             Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                                                                     
Explosão com vítimas na plataforma “FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 
   

19 

 

3º nível da Casa de Bombas: os dutos de extração de ar encontravam-se destruídos 

pela pressão originada pela explosão. As escadas de acesso encontravam-se também 

destruídas. O acesso aos níveis inferiores da Casa de Bombas só foi possível após a 

instalação de andaimes pela tripulação. A antepara que separa a Casa de Bombas da 

Praça de Maquinas encontrava-se deformada e tombada para ré, abrindo seções que 

comunicavam os dois compartimentos. A antepara foi separada em sua união soldada 

superior com a estrutura da unidade devido à pressão ascendente provocada pela 

explosão ocorrida na parte inferior do compartimento. 

 
Foto 18 - Antepara de ré entre a Casa de Bombas 

e a Praça de Máquinas encontrava-se tombada 

 
Foto 19 - Antepara entre a Casa de Bombas e a 

Praça de Máquinas colapsada 
 

5º nível da Casa de Bombas: o nível inferior da Casa de Bombas é dividido na altura 

por um piso intermediário formado por estrados que permite o acesso a equipamentos 

como a bomba de dreno dos tanques (stripping pump). Esses estrados foram 

severamente afetados pela explosão. A bomba de dreno apresentava danos superficiais 

no isolamento térmico da carcaça e do manifold do sistema de drenagem. 
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Foto 20 - Bomba de drenagem (stripping pump) apresentava danos superficiais 

 

No piso da Casa de Bombas foi notada uma forte deformação na junção da sexta 

longarina (reforço estrutural longitudinal do chapeamento de fundo) contada a partir da 

antepara de boreste com um pé-de-carneiro (viga vertical que apoia o teto no painel 

inferior).  

 
Foto 21 - 6a longarina de reforço do chapeamento 

do fundo da Praça de Bombas severamente 
danificada 

 
Foto 22 - Detalhe da estrutura colapsada e 

deformada no sentido vertical 
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Foto 23 - 6a longarina de reforço do chapeamento 

do fundo da Praça de Bombas severamente 
danificada 

 
Foto 24 - Abaixo da estrutura danificada ainda há 

resquícios de mistura oleosa 

 

O formato da deformação nesses reforços estruturais indica que a pressão provocada 

pela explosão foi concentrada no fundo do compartimento próximo ao vazamento de 

condensado e expandiu verticalmente no sentido ascendente, o que corrobora com as 

deformações encontradas na estrutura e na antepara da Casa de Bombas nos níveis 

acima. O compartimento apresentava ainda água oleosa no fundo, entre os reforços 

estruturais do chapeamento do fundo do compartimento. 

 

 

IX – EXAMES PERICIAIS 

Os exames periciais tiveram início logo que as condições de segurança da plataforma 

apresentaram níveis satisfatórios. Foram feitas quatro visitas à unidade para mapear os 

equipamentos e redes da casa de bombas, estimar os danos e avaliar os arranjos das 

redes e válvulas associados à bomba de dreno. 

Além das visitas a bordo, foram examinados os certificados e os planos da plataforma, 

os diversos documentos fornecidos pelas empresas PETROBRAS e BW Offshore, 

mediante as solicitações dos investigadores; foram analisados os dados do sistema de 

automação e foram ouvidas as pessoas que poderiam auxiliar na elucidação do acidente 

em questão. 

 

X - ANÁLISE E FATORES CAUSAIS 

(a) Os dados do sistema de automação. 
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Os dados do sistema de automação, aqui referidos, estavam contidos nos 

computadores e discos de dados retirados da plataforma depois do acidente e 

transportados para o escritório da Companhia BW Offshore na cidade de Vitória, Estado 

do Espírito Santo. A importância das informações gravadas se traduz por permitir a 

compreensão técnica do funcionamento e ativações dos equipamentos e pela 

visualização do vazamento de condensado e do acionamento de uma lâmpada de 

sinalização de alarme de gás no interior da casa de bombas, por meio das imagens do 

circuito fechado de televisão (CCTV). Para o caso em exame, além das imagens do 

CCTV, foram extraídos os dados referentes às válvulas, bomba de dreno (oil stripping 

pump) e sensores de gás no interior da casa de bombas. Estas informações, em formato 

de planilhas eletrônicas, constam no disco de dados. 

(b) – Recuperação e leitura dos dados. 

A recuperação e a leitura dos dados por técnicos da empresa BW Offshore ocorreu nas 

instalações da Petrobras na cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, no período de 

24 a 28 de fevereiro de 2015. 

(c) – Critério adotado para a seleção dos dados para esta investigação. 

As imagens do CCTV e os dados selecionados para exame foram aqueles contidos nos 

HD Cargo Ballast N/S 9RX7JG4S (Cargo-EventLog.xlsx) e HD Servidor B – N/S 

3LN2CQ1H (1E4F-AlarmLog-MostRecent.xlsx), com a data de 11 de fevereiro de 2015, 

relacionados com os equipamentos contidos na casa de bombas da plataforma, por ter 

sido naquela data que ocorreu o vazamento de condensado (rede de descarga da bomba 

de dreno), seguido da ativação automática dos sensores de gás e explosão. 

(d) – Método do sincronismo dos horários dos computadores e do CCTV. 

(1) - Computadores. 

Quando os computadores foram ligados foi verificado que não havia sincronismo dos 

respectivos relógios. Tendo em vista a necessidade de utilizar as informações para 

descrever a cadeia dos eventos relacionados com a explosão, os técnicos fizeram as 

comparações dos relógios dos computadores com as informações de um telefone celular, 

e produziram registros fotográficos. As imagens a seguir mostram os resultados das 

comparações para os sistemas de interesse, já mencionados. 
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Foto nº 25 - HD Cargo Ballast N/S 9RX7JG4S  
Computador que controla as manobras de lastro e de carga da plataforma 

 
Data e hora do computador:       26/02/2015    10h07m01s 
Data e hora do telefone celular:  27/02/2015    09h03m 
A imagem mostra que: 
a) o computador apresentava atraso de um dia em relação à data do celular. 
b) o relógio do computador estava adiantado 1h4m01s. 
Sincronização – desprezando os segundos:  
Tendo em conta que o computador estava com atraso de um dia e que foi retirado de bordo quando 
vigorava o horário de verão (0h de 19 de outubro de 2014, à 0h de 22 de fevereiro de 2015) a 
sincronização se faz por:  
a) acrescentar 1 dia à data do computador. 
b) reduzir 1h4m do horário do computador. 
Portanto, considerando este critério de sincronismo, o seguinte exemplo é apresentado: 
 
Onde se lê na primeira linha de dados da tabela Cargo-EventLog.xlsx, do Apêndice 2: 

Time Description 

2/10/2015 12:29:17 Wrote new value (1) to ICONICS.ModbusEthernetDA.2\Sixnet.DO.HMI_BA002_Close 

 
Leia-se: 

Time Description 

2/11/2015 11:25:17 Wrote new value (1) to ICONICS.ModbusEthernetDA.2\Sixnet.DO.HMI_BA002_Close 
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Foto nº 26 - HD Servidor B – N/S 3LN2CQ1H  

Servidor que registra os alarmes da plataforma 
 

Data e hora do computador:       27/02/2015    12h09m 
Data e hora do telefone celular:  27/02/2015    11h02m 
A imagem mostra que o relógio do computador estava adiantado 7minutos. 
 
Sincronização:  
Reduzir em 7minutos o horário do computador. 
 
Portanto, considerando este critério de sincronismo, o seguinte exemplo é apresentado: 
Da tabela 1E4F-AlarmLog-MostRecent.xlsx, onde se lê na primeira linha de dados 
 

ActiveTime EventTime Source 

2/11/2015 13:51:31 2/11/2015 13:51:31 P_73BF319-FAULT 
 
Leia-se: 

ActiveTime EventTime Source 

2/11/2015 13:51:31 2/11/2015 13:44:31 P_73BF319-FAULT 
 

 

(2) - CCTV. 

O sistema de gravação CCTV estava com atraso de 1h23m16s com relação ao horário 

de Brasília (conferência feita no dia 27-02-2015 às 16h19m - horário de Brasília). 

(e) A transferência do conteúdo de água e condensado do tanque de carga 6C 

para o tanque de resíduos de bombordo (portside slop tank): 

A operação consistia na transferência da água e condensado do tanque de carga 

central 6C para o tanque de resíduos de bombordo. O arranjo de válvulas e redes está 

mostrado na ilustração 1. O trecho de interesse (fluxo de aspiração e de descarga) está 
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marcado em encarnado. Do início da rede de aspiração (center suction header) até a 

bomba, existem as válvulas OP-041, OP-050 OP-047 e OP-071 e do trecho da descarga 

da bomba até o tanque de resíduo há as válvulas OP-079 e OP-084. Todas estas válvulas 

deveriam estar abertas durante a transferência. 

O diagrama também mostra outra derivação na descarga da bomba para o tanque de 

resíduos, destacada em amarelo. Esse trecho abarca uma ligação flangeada1 e a válvula 

OP-068 e é mais curto do que o representado pelo arranjo em encarnado. Entretanto, não 

poderia ser usado porque a válvula OP-068 estava avariada (estava com passagem 

interna). Portanto, essa válvula não retinha o conteúdo do tanque e foi a razão para que a 

ligação flangeada fosse obstruída por uma raqueta2, em 12 de janeiro de 2014. Essa 

alteração vai se revelar como o ponto fraco do sistema de redes utilizado na manobra que 

culminará no acidente, conforme será demonstrado adiante. 

 

                                            
1 As ligações flangeadas são ligações facilmente desmontáveis; empregam-se, principalmente, para tubos de 51mm (2´´), ou maiores, 

nos seguintes casos: para ligar os tubos com as válvulas e os equipamentos (bombas, compressores, tanques, etc) e, também, em 
determinados pontos ao longo da tubulação onde se deseja facilidade de desmontagem. Obs: como regra geral recomenda-se o 
emprego do menor número possível de ligações flangeadas. Uma ligação flangeada é composta de dois flanges, um jogo de parafusos 
ou estojo de parafusos ou estojo com porcas e uma junta de vedação. (MARÍTIMO, Ensino Profissional. Ministério da Marinha – 
Diretoria de Portos e Costas. Princípios de Máquinas. Rio de Janeiro, 1989). 
 
2
 Raquetas: são usadas nas redes quando se deseja um bloqueio rigoroso e absoluto. Muito usada a bordo para isolar tubulações de 

bombas que são usadas esporadicamente. São normalmente instaladas entre dois flanges, fazendo uma perfeita vedação. 
(MARÍTIMO, Ensino Profissional. Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas. Princípios de Máquinas. Rio de Janeiro, 
1989). 
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Ilustração 1 – diagrama de rede 

 

(f) Alteração no alinhamento das redes de aspiração e de descarga no decorrer 

da manobra de transferência e o vazamento do condensado: 

No dia 11 de fevereiro de 2015, depois de ser iniciada a transferência foi verificado que 

o nível do tanque 6C não baixava, embora a bomba de dreno estivesse funcionando. Tal 

fato poderia ser originado no mau funcionamento de válvulas internas nos tanques 6C e 

de resíduos, uma vez que a rede de aspiração utilizada passava pelos dois tanques. Na 

tentativa de solução do problema o Supervisor de Embarcação decidiu alterar a rede de 

aspiração do tanque 6C da seção central para a de boreste (stbd suction header), através 

das válvulas OP-042, OP-051, OP-048 e OP-071, a fim de evitar a passagem pelas 

válvulas que poderiam estar defeituosas. O destino temporário da descarga neste arranjo 

foi alterado do tanque de resíduo para o tanque de carga 2C, através da válvula OP-080, 

em face de a linha de aspiração de boreste conter muito condensado puro que não 

deveria ser armazenado no tanque de resíduos de bombordo, ainda por decisão do 

Supervisor de Embarcação. Deste modo a válvula OP-084 deveria ser fechada. 

Consequentemente, ao se levar este arranjo à prática, a rede de descarga deveria estar 

livre até o tanque 2C. 

 
Bomba de Dreno 

Aspiração do tanque 

de carga 6C 

Descargas para o tanque 

de resíduo oleoso de 

bombordo. 

Esta rede não poderia ser 

usada para descarregar 

no tanque porque existia 

uma raqueta neste flange 
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Constatou-se que, de fato, a válvula OP-084 foi fechada, porém isto foi feito enquanto a 

bomba de dreno continuava funcionando a 8% de sua capacidade de trabalho, sem que o 

fluxo de descarga para o tanque 2C, no novo arranjo, estivesse desimpedido por meio da 

válvula OP 080. A Tabela 1 com os registros de abertura e fechamento de válvulas e os 

comandos de parada e partida da bomba de dreno obtida dos registros do sistema de 

automação esclarece esta questão. 

 

Tabela 01 – bomba de dreno e válvulas – HD Cargo Ballast N/S 9RX7JG4S. 

Eventos de partida e parada da bomba de dreno e manejo das válvulas das redes de 

aspiração e de descarga. 

Válvulas da linha de aspiração OP047, OP048, OP050 e OP071 

Válvulas da linha de descarga: OP079 e OP084. 

Evento 

horário 
do 

computador 

Horário 
local 

corrigido (-)4min 

Bomba 
de dreno 

válvulas da 
rede de aspiração 

válvulas da 
rede de 

descarga 

OP047 OP048 OP050 OP071 OP079 OP084 

          

01 08:57:09 08:53:09       abrir 

02 08:57:14 08:53:14      abrir  

03 08:57:20 08:53:26     abrir   

04 08:57:26 08:53:26  abrir      

05 08:57:34 08:53:34    abrir    

06 08:57:55 08:53:55      abrir  

07 09:04:31 09:00:31 ligar (10%)       

08 11:31:35 11:27:31 ligada   (8%)       

09 11:31:48 11:27:48       fechar 

10 11:32:02 11:28:02    fechar    

11 11:33:44 11:29:44   abrir     

12 11:34:28 11:30:28 ligada (7%)       

13 11:34:30 11:30:30 Parar (0)       

14 11:34:33 11:30:33       abrir 

15 11:42:52 11:38:52     fechar   

16 11:42:59 11:38:59  fechar      

17 11:43:02 11:39:02       fechar 

18 11:43:08 11:39:08      fechar  

19 11:43:14 11:39:14   fechar     

20 11:43:38 11:39:38      fechar  

21 11:43:52 11:39:52       fechar 

22 12:10:03 12:06:03      abrir  

 

 Evento 09 - às 11h31m48s a válvula OP084 (linha de descarga da bomba) foi 
fechada, enquanto a bomba ainda estava funcionando. 

 Evento 13 - a bomba foi parada às 11h34m30s. 
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Sendo a bomba de dreno do tipo deslocamento positivo3, sua atuação, por mais de 

dois minutos com as válvulas OP 080 e OP-084 fechadas, fez subir a pressão na rede de 

descarga e provocou o vazamento do condensado pela junta da conexão flangeada a 

montante da válvula OP-068. Este arranjo está marcado em azul na Ilustração 2. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ilustração 2 – diagrama de rede com a indicação das válvulas fechadas durante o funcionamento da bomba 
de dreno. 

                                            
3 Bombas de deslocamento positivo possuem uma ou mais câmeras, em cujo interior o movimento de uma peça propulsora comunica 

energia de pressão ao líquido, provocando o seu escoamento. São aquelas em que a cada revolução completa debitam uma mesma 
quantidade de líquido e que para variar o débito temos que alterar a velocidade. A resistência imposta ao escoamento não altera o 
débito (é a quantidade de líquido que uma bomba descarrega na unidade de tempo e a uma determinada pressão de descarga. É 

expresso em m³/h ou l/min). (MARÍTIMO, Ensino Profissional. Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas. 
Máquinas Auxiliares II. Rio de Janeiro, 1989). 

 

 
bomba de 

dreno 

funcionando, 

vazamento do 

condensado pela 

ligação flangeada. 

válvula 

OP080 

fechada 

válvula 

OP084 

fechada 
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As imagens do CFTV, extraídas da filmagem da câmera 05, instalada na casa de 
bombas a bombordo, mostram o vazamento do condensado: 

 
 

   
Foto nº 27 

Câmera 05 - 11/02/2015 – 
10h07m01s - horário local 
11h30m17s não há indícios de 
vazamentos.  
 
O condensado que vazou pingará 
neste setor. Sua origem está 
numa rede posicionada, cerca de 
três metros, acima deste ponto, A 
imagem seguinte mostrará. 

 

Foto nº 28 
Câmera 05 - 11/02/2015 – 
10h07m07s - horário local 
11h30m23s aparecem os 
primeiros sinais de vazamento do 
condensado destacado pelo 
circulo encarnado. 
 
A lente da câmera apresenta 
gotas do resíduo do condensado. 

 

Foto nº 29 
Câmera 05 -11/02/2015 – 
10h28m55s - horário local 
11h52m11s cerca de 22m depois - 
os vestígios do vazamento estão 
bem reduzidos. Neste horário a 
bomba de dreno já estava 
desligada. (11h30m30s). 
 
 A mancha negra com os vestígios 
do condensado na tubulação é 
menor, mas a lente da câmera 
está mais suja com os respingos 
do produto. 

 
 

(g) O ponto fraco do sistema de redes utilizado na manobra. 

Em que pese o erro operacional de fechar a válvula OP-084 enquanto a bomba estava 

funcionando, esta ação, por si só, não causaria o vazamento do condensado se a 

integridade da conexão flangeada (obstruída pela raqueta) estivesse mantida. Cabe 

ressaltar que a bomba funcionava a 8% de sua capacidade de trabalho, que sua pressão 

de teste hidrostático era de 30kg/cm² e que possuía um sistema de segurança que 

aliviaria a pressão quando alcançasse 16,5 Kg/cm², além de toda a rede de carga ser 

testada na fabricação e na instalação com 1,5 vez a pressão de trabalho (item 4.6.2 – 7.3 

e 4.6.2 – 7.3.3 da regras do navio da ABS). 
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Foto nº 30 – casa de bombas a bombordo. 

 

 

 

 

  
Foto nº 31 Foto nº 32 

Detalhes do desgaste da junta do flange 
(imagens obtidas depois do vazamento – fonte PETROBRAS) 

 

A empresa BW Offshore foi consultada sobre a instalação da raqueta e informou que a 

instalação deste componente foi tratada como uma operação de rotina, sem que 

houvesse a necessidade de aprovação da sociedade classificadora. A Sociedade 

Válvula OP-068 (defeituosa) na 
rede de descarga da bomba de 
dreno. Esta derivação da rede não 
foi usada. 
Do outro lado da antepara está o 
tanque de resíduo (slop tank) de 
bombordo. 

Ponto de vazamento do 
condensado.  

Ligação flangeada obstruída pela 
raqueta. Estava sob a pressão de 
descarga da bomba de dreno. 

Trecho da rede sem 
pressão da bomba. 
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Classificadora ABS também foi consultada, pois todo o sistema de transferência de carga 

e lastro era classificado, e respondeu que não havia recebido solicitação do Armador para 

a instalação da raqueta e que não dispunha de informações suficientes para avaliar se o 

material empregado atendia aos parâmetros técnicos envolvidos. Os fatos demonstraram 

que a fragilidade da ligação flangeada e raqueteada permitiu o vazamento do condensado 

para o interior da casa de bombas. 

(h) A nuvem de hidrocarboneto na casa de bombas: 

O condensado que vazou de acordo com as informações contidas na Ficha de 

Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) é um composto de petróleo que 

pode formar vapores de hidrocarboneto, conforme informado pela PETROBRAS. 

Efetivamente, esta nuvem de gás existiu e foi gerada a partir do condensado que vazou 

pela junta, espargido pelo efeito da pressão, e da poça que restou no piso; posto que, 

logo depois do vazamento os sensores de gás foram ativados automaticamente, bem 

como o alarme de gás correspondente. A Tabela 2 mostra a dinâmica das ativações dos 

sensores de gás na casa de bombas de acordo com os registros do sistema de 

automação. 

 

Tabela 02 – sensores de gás - subsistema HD Servidor B – N/S 3LN2CQ1H. Eventos 

de acionamento dos sensores de gás na casa de bombas, com o correspondente nível de 

alarme. A nuvem de gás ficou concentrada nos níveis mais baixos do compartimento 

causando o acionamento dos sensores existentes no nível mais baixo do compartimento 

(main floor): TAG 73AB326, TAG 73AB327 e TAG 73AB37. 

 

Evento 
horário 

do computador 
horário local 

(corrigido  - 7min) 
TAG 

73AB326 
TAG 

73AB327 
TAG 

73AB370 
TAG 

73AB368 
TAG 

73AB369 

01 11:38:04 11:31:04   HI   

02 11:38:18 11:31:18   HIHI   

03 11:39:16 11:32:16 HI     

04 11:40:27 11:33:27 HIHI     

05 11:41:59 11:34:59   FAULT   

06 11:42:46 11:35:46 FAULT     

07 11:43:06 11:36:06  HI    

08 11:43:32 11:36:32  HIHI    

09 11:44:34 11:37:34  FAULT    

10 11:44:36 11:37:36 NORMALIZED     

11 11:45:33 11:38:33   NORMALIZED   

12 11:45:36 11:38:36 HI - HIHI     

13 11:46:33 11:39:33   HI – HIHI   

14 11:47:22 11:40:22  HI - HIHI    

15 11:50:26 11:43:26 INHIBIT     

16 11:50:28 11:43:28   INHIBIT   
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17 11:50:31 11:43:31  INHIBIT    

18 12:07:04 12:00:04 NORMALIZED     

19 12:08:03 12:01:03 HI - HIHI     

20 12:08:48 12:01:48    INHIBIT  

21 12:08:52 12:01:52     INHIBIT 

22 12:09:54 12:02:54 NORMALIZED     

23 12:10:53 12:03:53 HI - HIHI     

24 12:12:20 12:05:20 NORMALIZED     

25 12:13:19 12:06:19 HI - HIHI     

26 12:44:52 12:37:52 NORMALIZED NORMALIZED NORMALIZED   

 

 HI - nível alto - indica 20% do nível limite de explosão. 

 HIHI - muito alto - indicar 80% do nível limite de explosão. Com esta indicação o sistema de 
automação fecha automaticamente os abafadores do compartimento e pára a ventilação. 

 FAULT – falha – significa que o nível de gás está acima de 100% do nível limite de explosão (mais 
do que o sensor pode registrar).  

 NORMALIZED - normalizado – o sensor volta a sua condição normal de detecção de gás. 

 HI - HIHI - alto e muito alto – significa que os acionamentos de nível alto e muito alto foram muito 
próximos e marcados no mesmo instante. 

 INHIBIT - inibido – significa que o sensor continua detectando gás (se houver) mas não 
desencadeia os efeitos de parar ventilação e fechar os abafadores do compartimento. 

 

Luz sinalizadora de alarme de gás. Imagens extraídas da filmagem da câmera 04, 
posicionada a boreste na casa de bombas.  
 

  
Foto nº 33 

 
Câmera 04 - horário local 11h31m52s. 
A câmera fica numa posição que visualiza a luz 
sinalizadora encarnada que é ligada quando ocorre 
o alarme de gás. A próxima imagem mostrará. 
 

Foto nº 34 
 

Câmera 04 - horário local 11h31m56s 
A luz sinalizadora encarnada foi ligada quando o 
sensor de gás TAG 73AB370 foi acionado com HIHI 
(11h31min18s) – defasagem de 18s 

 

Ressalta-se que o sistema de automação da plataforma desliga os exaustores da casa 

de bombas na ocorrência de alarme de gás de acordo com a Matriz de Causa e Efeito. 

Portanto, quando foram ativados os alarmes, as propriedades da atmosfera da casa de 

bombas foram alteradas criando uma situação de emergência e transformando o local em 

área de elevado risco de explosão. Assim, a casa de bombas passou a apresentar 

características semelhantes de espaço confinado, conforme dispõe a Norma 
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Regulamentadora n° 33 – SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS 

CONFINADOS (NR-33) do Ministério Trabalho e Emprego, que assim define: “33.1.2 

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 

contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio”. A citada Norma também define o conceito de deficiência de 

oxigênio como sendo “atmosfera contendo menos de 20,9% de oxigênio em volume na 

pressão atmosférica normal, a não ser que a redução do percentual seja devidamente 

monitorada e controlada”. 

(i) A explosão: 

A nuvem de hidrocarboneto permaneceu na parte inferior do compartimento, pois 

somente os sensores de gás instalados no fundo da casa de bombas foram ativados, 

portanto, ali estavam presentes o gás inflamável (combustível) e o oxigênio (comburente). 

A origem da fonte de ignição para a ocorrência da explosão é incerta, podendo ter 

ocorrido centelha em face do emprego de ferramentas pelos tripulantes na tentativa de 

sanar o vazamento, geração de eletricidade estática pelo uso de mangueira de incêndio 

na limpeza, ou utilização de equipamentos portáteis de rádio comunicação em VHF; ou 

por ação do aquecimento natural a que o compartimento foi submetido após a parada da 

exaustão; ou outra causa desconhecida. As imagens a seguir produzidas pelo CCTV 

mostram o momento da explosão. 

 

   

Foto nº 35 
Câmera 01 - horário local 

12h38m01s 

Foto nº 36 
Câmera 01 - horário local 

12h38m03s. 

Foto nº 37 
Câmera 01 - horário local 

12h38m09s 
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Foto nº 38 - câmera 03 - 
11/02/2015 – 11h14m42s - horário 

local 12h37m58s 

Foto nº 39 - câmera 03 - 
11/02/2015 – 11h14m45s - horário 

local 12h38m01s 

Foto nº 40 - câmera 03 - 
11/02/2015 – 11h14m48s - horário 

local 12h38m04s 

   

 

(j) Não cumprimento da legislação vigente (normas, resoluções e códigos): 

- A NORMAM-01/DPC estabelece no item 0117 que a tripulação de segurança das 

plataformas fixas e móveis, FPSO, FSU e navio sonda de prospecção ou exploração de 

petróleo, é composta por aquaviários e por tripulantes não aquaviários em função das 

circunstâncias operacionais nas quais essas unidades estiverem envolvidas. A parte da 

tripulação de segurança de não aquaviários está prevista na Resolução A.891 (21) da 

Organização Marítima Internacional (IMO), sendo conhecida como Seção de Operações 

e, conforme o tipo de plataforma, pode ser composta por:  

- Gerente de Instalação Offshore (GIO) - Pessoa designada oficialmente pelo 

armador, proprietário ou empresa, como responsável maior pela plataforma, ao qual 

todo pessoal de bordo está subordinado; 

- Supervisor de Embarcação - Encarregado do controle da operação de lastro em 

unidades móveis (não aplicável às plataformas fixas); 

- Operador de Controle de Lastro - Pessoa responsável pela condução das 

operações de lastro em unidades móveis (não aplicável às plataformas fixas); e  

- Supervisor de Manutenção - Pessoa responsável pela inspeção, operação, teste e 

manutenção das máquinas e dos equipamentos essenciais à segurança da vida humana 

a bordo e à prevenção da poluição, possível de ser causada pela plataforma ou pela sua 

operação. O nível e a hierarquia do pessoal a bordo das plataformas, FPSO, FSU e 

navios sonda será de acordo como o fluxograma a seguir: 
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Portanto, de acordo com as citadas normas, está claro que o GIO é o responsável 

maior pela plataforma, a quem todo pessoal de bordo está subordinado. 

 

No desempenho de sua responsabilidade e autoridade a bordo da plataforma, coube 

ao GIO a avaliação dos riscos e a decisão sobre a entrada de pessoas na casa de 

bombas, conforme descrito no Sumário Cronológico do Acidente, embora não 

houvesse dúvida com relação à existência de gás no seu interior. 

A decisão tomada, que submeteu os tripulantes a situação de risco, contrariou os 

procedimentos de segurança previstos para estes casos em diversas normas e 

instruções, conforme a seguir descrito: 

- Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units 

(MODU Code1989), adotado pela Resolução A.649(16), em 19 de outubro de 1989, pelo 

qual a plataforma foi certificada. O item 14.1 deste código, ao tratar do Manual de 

Operações da Plataforma, estabelece que devam constar neste manual de operações 

procedimentos especiais para eventos de vazamento descontrolado de hidrocarboneto e 

paradas de emergência. Prosseguindo, no item 14.5, está estabelecido que os 

procedimentos para a entrada em espaços confinados deverão ser aqueles previstos na  

Resolução IMO A.1050(27). 

- Resolução IMO A.1050(27) traz as recomendações para a entrada em espaços 

confinados a bordo de navios. Esta Resolução estabelece a necessidade de avaliação de 

risco, permissão para a entrada, precauções gerais, teste de atmosfera, precauções 

durante a permanência de pessoas dentro de espaços confinados, etc e esclarece que 

acidentes podem ocorrer, entre outros motivos, pela falta de cuidado do pessoal 

envolvido; e explicitamente recomenda a adoção dos procedimentos de segurança. 
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- Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional 

das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural 

(SGSO), da Agência Nacional do Petróleo (ANP), aprovado pela Resolução ANP n°3, de 

06 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União, em 07 de dezembro de 

2007, e alterada pelo Diário Oficial da União, em 10 de dezembro de 2007 e Diário Oficial 

da União, de 12 de dezembro de 2007. Este Regulamento, que se aplica a todas as 

plataformas operando nas águas jurisdicionais brasileiras trata, entre outros assuntos, da 

execução de trabalho em áreas de risco de plataformas, como a seguir transcrito: “17.2 

Permissão de Trabalho - 17.2.1 O Operador da Instalação deverá estabelecer um 

sistema de permissão de trabalho e outros meios de controle para gerenciar atividades 

em áreas de risco. Na elaboração deste sistema deverá considerar: 17.2.1.1 Que o 

Operador da Instalação deverá estabelecer os tipos de atividade que possam constituir 

riscos para a Segurança Operacional e que requerem Permissão de Trabalho. 17.2.1.2 

Que a Permissão de Trabalho deve incluir medidas adicionais de precaução e mitigação 

que possam ser requeridas para a realização da tarefa com segurança. 17.2.1.3 A 

necessidade da análise prévia das condições de segurança para execução de tarefas, 

bem como dos perigos existentes no ambiente de trabalho. 17.2.2 O Operador da 

Instalação deverá assegurar que o sistema de permissão de trabalho: a) Seja 

documentado e que as instruções e os formulários de autorizações sejam claros e 

concisos; e b) Estabeleça que os controles e as permissões de trabalho sejam aprovados 

em nível apropriado de gerência / supervisão da Instalação. 17.3 - Monitoramento - O 

Operador da Instalação será responsável por: 17.3.1 Monitorar o desempenho das 

atividades em conformidade com os requisitos estabelecidos em procedimentos 

aprovados, nas permissões de trabalho e nas informações e documentação correlata. 

17.3.2 Garantir que permissões de trabalho e controles sejam utilizados até a conclusão 

dos trabalhos”. 

- O Plano de Contingência e Resposta a Emergências da FPSO Cidade de São 

Mateus. Este Plano, no item 4.1, apresenta o organograma de resposta a emergências e 

no item 5 descreve o papel do GIO como sendo o “Estrategista e Comandante de 

Incidentes”. Na sala de controle, ele teria as funções de ativar uma estrutura de comando 

que satisfizesse as necessidades organizacionais para proteger a vida, o meio ambiente e 

os danos à instalação; e iniciar ações rápidas e eficazes para controlar o incidente, bem 
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como, gerenciar ações de resposta para garantir que o potencial de escalada, o risco de 

ferimentos ao pessoal e danos à instalação fossem minimizados. 

A entrada das pessoas na casa de bombas sem prévia análise de risco, sem a emissão 

do documento permissão de trabalho e sem o monitoramento das condições da atmosfera 

do compartimento, demonstra um flagrante descumprimento das normas vigentes. 

(k) As falhas no sistema de gerenciamento de segurança de bordo: 

A plataforma dispõe do Certificado de Gerenciamento de Segurança, emitido pela 

sociedade classificadora Det Norske Veritas/Norway and Germanischer Lloyd/Germany 

(DNV-GL), nos termos do Código Internacional de Gerenciamento de Segurança (ISM 

Code), válido até 15 de setembro de 2019. Este documento atesta que a plataforma foi 

auditada e que o seu sistema de gerenciamento de segurança atende aos requisitos do 

ISM Code. 

O ISM Code é expresso em termos amplos, podendo ter aplicação em diferentes graus 

de gerenciamento, tanto em terra como no mar, requerendo níveis variados de 

conhecimento e de conscientização. De acordo com o contido no citado Código, os 

fundamentos de um bom gerenciamento de segurança são as atitudes, compromisso, 

competência e motivação de indivíduos, em todos os níveis. Portanto, o Sistema de 

Gerenciamento de Segurança deve ser estruturado e documentado possibilitando a 

efetiva implementação da política de segurança e proteção ambiental da companhia. 

Os objetivos do Código são garantir a segurança no mar, a prevenção de ferimentos 

humanos ou perda de vida, e a prevenção de danos ao meio ambiente, em particular ao 

meio ambiente marinho, e à propriedade. Para atender a estes objetivos o gerenciamento 

de segurança da Companhia deve continuamente aperfeiçoar as habilidades no 

gerenciamento de segurança do pessoal em terra e a bordo, incluindo a preparação para 

emergências relacionadas tanto à segurança quanto à proteção ambiental assegurando a 

conformidade com normas e regras obrigatórias; e que códigos, diretrizes e padrões 

aplicáveis, recomendados pela Organização, Administrações, sociedades classificadoras 

e organizações industriais marítimas, sejam levados em consideração. 

O Código classifica o descumprimento das normas e regras obrigatórias em dois tipos 

de não conformidade:  

“Não conformidade - uma situação observada onde evidência objetiva indica o não 

cumprimento de uma exigência especificada; e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Det_Norske_Veritas
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Germanischer_Lloyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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Não conformidade maior - um desvio identificável o qual apresenta uma séria ameaça 

à segurança do pessoal ou do navio ou um sério risco ao meio ambiente que requer ação 

corretiva imediata ou a ausência de implementação efetiva e sistemática de uma 

exigência deste Código”. 

No caso em exame, as seguintes falhas foram registradas: 

(1) o documento apresentado pela BW Offshore do Brasil Ltda como sendo o Manual 

de Gerenciamento de Segurança tem em sua folha de rosto a advertência de que os 

procedimentos nele contidos deverão ser checados, antes de serem utilizados, porque se 

trata de um manual em desenvolvimento. Tal advertência demonstra que não há 

procedimento para adoção imediata, no caso de emergência a bordo, indo de encontro à 

certificação de gerenciamento de segurança emitida pela DNV-GL; 

(2) a rede de descarga da bomba de dreno sofreu alteração com a instalação da 

raqueta sem o conhecimento ou anuência da sociedade classificadora ABS; 

(3) a alteração no alinhamento das redes de aspiração e descarga da bomba de dreno, 

durante a manobra de transferência de condensado do tanque de carga 6C, não levou em 

consideração a fragilidade da rede de descarga, em face da instalação da raqueta na 

ligação flangeada da rede; 

(4) o indevido bloqueio da rede de descarga da bomba de dreno, durante seu 

funcionamento, na manobra de drenagem do tanque de carga 6C, pelo fechamento da 

válvula OP-084; 

(5) a falha durante a passagem de função entre os GIO decorrentes de informações 

operacionais incompletas. A manobra de transferência do condensado do tanque 6C não 

constava do Relatório de Transferência de Rodízio do GIO que passou a função. O GIO 

que assumiu só tomou conhecimento da citada manobra depois que soou o alarme de 

gás; 

(6) as entradas das equipes na casa de bombas após ter sido constatada a existência 

de gás, sem que houvesse a identificação e análise dos riscos e sem a emissão das 

correspondentes permissões de trabalho; e 

(7) a inexistência, nos manuais de bordo, de procedimentos especiais para eventos de 

vazamento descontrolado de hidrocarboneto e paradas de emergência na casa de 

bombas. 

Tais falhas atestam a inconsistência do sistema de gerenciamento de bordo, dando 

margem a decisões improvisadas que resultaram em não conformidades. 
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XI - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÃO 

(a) A existência do Certificado de Gerenciamento de Segurança, emitido nos termos do 

ISM Code, não é suficiente para garantir operações seguras a bordo de plataforma. É 

preciso haver aderência da Companhia e da tripulação da plataforma aos princípios de 

segurança para estabelecer condições de trabalho seguras durante todas as operações a 

bordo de plataformas. 

(b) A inconsistência dos manuais de operação da plataforma e do plano de 

contingência podem se refletir como consequências desastrosas em situações de 

emergência. É preciso que estes manuais estejam corretamente escritos, compreendidos 

e que sejam cumpridos pela tripulação da plataforma. 

(c) É necessário o comprometimento das companhias operadoras e contratantes na 

manutenção dos princípios de gerenciamento de segurança das plataformas. 

(d) Desprezar a importância de vazamento de hidrocarboneto pode levar à 

consequências devastadoras para a propriedade e para as vidas de bordo. 

(e) O gerenciamento da plataforma precisa ser claro e adequadamente exercido. É 

necessário que as passagens de função permitam a transmissão de todas as informações 

relacionadas com as operações em andamento, de modo a garantir a continuidade do 

controle das ações planejadas. As passagens de serviço devem ser feitas pessoalmente, 

seguindo um cronograma preestabelecido e não somente com base em relatórios 

escritos. 

(f) A sociedade classificadora deve ser sempre informada do que se refere a alterações 

dos equipamentos mantidos em classe. No caso em exame, verificou-se que a alteração 

da rede sem o conhecimento e a anuência da sociedade classificadora mostrou-se 

desastrosa para o resultado do acidente. 

(g) Eventuais necessidades de modificação na seleção de redes para execução de 

bombeamento de hidrocarbonetos devem levar em consideração a situação em que se 

encontram os equipamentos e devem ser avaliados os riscos de tais alterações. 

(h) As operações do sistema de lastro devem dispor de um programa de treinamento 

com o propósito de manter seus operadores atualizados nos conhecimentos técnicos 

pertinentes e de maneira a serem capazes de avaliar as consequências de falhas no 

comando de válvulas e de bombas. 
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(i) Os programas de treinamento devem enfatizar os requisitos da legislação em vigor 

atinentes às operações de plataforma com destaque para as Normas Regulamentadores 

do Ministério do Trabalho e Emprego, da Autoridade Marítima e da Agência Nacional de 

Petróleo. Em momentos de crise a bordo este conhecimento pode ser aplicado para evitar 

acidentes, como por exemplo, a entrada indevida em compartimento com características 

de espaço confinado. 

(j) A atmosfera dentro de um espaço confinado pode se tornar letal. 

(k) É mandatório nunca entrar em espaço contendo atmosfera explosiva. 

(l) O Manual de Operação da Plataforma e o Plano de Contingência devem contemplar 

todos os requisitos previstos na legislação vigente. 

(m) Os tripulantes devem cumprir os procedimentos estabelecidos pelas Companhias 

em relação às normas de segurança e, em especial, no que se refere à utilização 

adequada de equipamentos de segurança pertinentes a cada tarefa. 

Em face do que foi apurado, conclui-se que o acidente em tela foi decorrente do 

vazamento de substância inflamável na casa bombas, que deu origem à formação de gás, 

o consequente surgimento de atmosfera explosiva e a posterior explosão, não sendo 

possível determinar a fonte de ignição. 

 

 

 

XII - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA. 

(a) a Companhia deve estabelecer, no seu Programa Anual de Treinamento para a 

tripulação, exercícios sobre os procedimentos de entrada em espaços confinados e 

indicar, formalmente, o responsável pelo cumprimento; 

(b) a Companhia deve estabelecer controles para garantir que a entrada de pessoas 

em espaços confinados seja feita somente quanto houver uma análise de risco e a 

correspondente emissão da Permissão de Trabalho, e impedir a entrada em espaços 

contendo atmosfera explosiva; 

(c) todo o sistema de gerenciamento de segurança, tanto da plataforma quanto da 

companhia, deverá ser submetido a auditorias eventuais por parte da sociedade 

classificadora que emitiu o Certificado de Gerenciamento de Segurança e o Documento 

de Conformidade; 
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(d) o manual de Operação da Plataforma e o Plano de Contingência devem ser 

revisados e atualizados de acordo com a legislação em vigor; 

(e) a companhia deverá exercer supervisão rigorosa do procedimento de informar a 

sociedade classificadora sobre alterações de equipamentos e sistemas mantidos em 

classe; e 

(f) os operadores do sistema de lastro deverão ser submetidos a um programa 

permanente de treinamento com este sistema. 

 

          =========================================================== 

 

 

  
  
  
  

XIII - ANEXO 

Particularidades da Plataforma “FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS”. 
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 PARTICULARIDADES DA PLATAFORMA 
 “ FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS”: 

 
 

2.1. Características principais da Unidade: 
 

Descrição 
 

 
         O FPSO Cidade de São Mateus é uma unidade flutuante de produção, 

armazenagem e transferência de óleo e também de processamento e 

exportação de gás, com as seguintes características: 

 

2.1.1. Características Físicas: 

a) Comprimento total = 322.07 m. 

b) Comprimento entre perpendiculares = 310,00 m. 

c) Boca = 54.50 m. 

d) Pontal = 29.50 m. 

e) Arqueação = bruta: 143.323; líquida: 42.996 toneladas métricas. 

f) Calado de projeto = 19.8 m. 

g) Acomodações = 85 pessoas. Este número poderá variar de acordo 

com a fase do ciclo de vida da instalação, ou necessidade de realização de 

atividades que requeiram acréscimo de mão de obra, e será determinado 

pelo número máximo admissível de vagas disponíveis nos equipamentos de  

salvatagem e condicionadas às regras estabelecidas por regulamentações 

específicas do Código MODU, do Ministério do Trabalho e Emprego e da 

Marinha do Brasil. 

 

 

 


