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Lista de abreviaturas: 

 
 

ABREVIATURA Significado

CADO Bar Medida de pressão – bar manométrica (gauge) 1barg=14,7psi 

BHPPS Baker Hughes Process And Pipelines Services 

CPRJ Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 

CTS Cartão de Tripulação de Segurança 

DPEM Seguro de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua 
Carga FISPQ Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico 

FLAG Inspeção de Controle pelo Estado de Bandeira 

ISM CODE 
Código ISM – Código Internacional de Gerenciamento de 
Segurança (International Safety Management Code) 

MSC Maritime Safety Committee 

MEG MONO ETHYLENE GLICOL 

MEG tingido MONO ETHYLENE GLICOL AZUL (died MEG) 
OMI Organização Marítima Internacional 

PIG Denominação dada aos separadores de substâncias 

PLR Lançador e Receptor de PIG (Pig launcher and receiver). 

ROV Veículo Remotamente Operado (Remote Operated Vehicle) 
SCF Standard Cubic Feet 

SCFM Standard Cubic Feet per Minute 
TAG Paquetas de identificação 

UHF Frequência Ultra Alta (Ultra High Frequency) 
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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 Capitania dos Portos do Rio de Janeiro realizou a presente 

Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM), em 

cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes Marítimos da OMI, 

adotado pela Resolução MSC 255(84). 

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

CPRJ 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. 

Igualmente, 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: 

Na data do acidente, 21/02/2017, a embarcação NORMAND MAXIMUS estava 

realizando o pré-comissionamento de linhas do poço de LULA EXTREMO SUL trecho 

1, com a limpeza e verificação da integridade dessas linhas. Na execução do serviço, a 

empresa Baker Hughes do Brasil Ltda, subcontratada para o serviço de pré- 

comissionamento, cumpria o Procedimento I-PR-3A03.21-26520-970-XSA-1425 

(Rev.A), documento integrante do Projeto LULA NORTE, LULA EXTREMO SUL AND 

LULA SUL, por ela emitido, e aprovado pela PETROBRAS (cliente). 

Às 06:15h do dia 21 de fevereiro de dois mil e dezessete, durante o processo de 

recuperação de MEG e despressurização do sistema subaquático, ocorreu um acidente 

na instalação de pré-comissionamento posicionada no convés principal da 

embarcação, causando uma fatalidade e quatro feridos. 

 



5/24 

                                            
 

Marinha do Brasil - Diretoria de Portos e Costas 

Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário 

Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 

Acidente com pessoas a bordo do navio de apoio marítimo “NORMAN MAXIMUS” 

Relatório de Investigação de Segurança  Marítima   
 
            

 

 

 

                                               Foto 2:Visão geral da instalação 

 

 

Imediatamente, foram acionados o médico de bordo, a equipe de emergência e 

iniciados os procedimentos de atendimento aos 5 (cinco) feridos. Às 0625h foi 

declarado o óbito de uma das vítimas. Às 09:07h, a aeronave de evacuação aero- 

médica pousou a bordo, tendo decolado às 09:33h com os demais feridos para a 

continuação do atendimento em terra. 

No momento do acidente, o funcionário da empresa Baker Hughes que veio a 

óbito se encontrava posicionado em frente à válvula de controle de vazão e 

despressurização (“choke valve”), monitorando a instalação e cumprindo as 

orientações que lhe eram transmitidas da sala de controle, por meio de equipamento 

UHF. 

As atividades desenvolvidas a bordo da embarcação observavam a 

hierarquização das decisões conforme o organograma abaixo. 
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Por ocasião da inspeção realizada em 23/02/2017, constatou-se que a 

embarcação encontrava-se em bom estado de conservação. Os equipamentos de 

comunicação e de navegação estavam em ordem; a dotação de material de 

salvatagem, demais sistemas e equipamentos orgânicos encontravam-se operacionais. 

Dessa forma, a sua integridade material não foi afetada. 

Entretanto, especificamente sobre o sistema de pré-comissionamento instalado, 

a inspeção realizada no local do acidente (convés principal), apontou as seguintes 

evidências: 

a) Várias tubulações  de  aço  rompidas  e  avariadas;  válvulas  de  bloqueio  

e  alívio com avarias, mangotes de alta pressão (2.500 psi de capacidade), pertencentes ao 

sistema de pré-comissionamento, rasgados e com a malha de aço rompida; 
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Foto 3: Equipamentos do sistema de pré- comissionamento  

 

Foto 4: Mangueiras do sistema de pré-comissionamento avariadas 

b) instalação encontrava-se sem  suportes; as estruturas não possuíam fixação,  

estaiamento e estavam soltas, assim como tubulações, válvulas e conexões pertencentes ao 

sistema apresentavam corrosão nas suas superfícies; dois registradores de pressão e 
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temperatura, integrantes do escopo de projeto (conforme o procedimento   aprovado),   

encontravam-se   posicionados   no   convés   principal   e não instalados; 
 

Foto 5: Registradores de pressão e temperatura não instalados 

 

c) inexistência de proteção por aterramento, recomendação existente nas 

Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico (FISQ) das empresas 

fornecedoras de produtos químicos à Baker Hughes;

d) inexistência de rastreabilidade de documentos ou certificados das tubulações, 

conexões  e mangotes de alta pressão, bem como de plaquetas identificadoras de localização 

(TAG) afixadas; 

e) ausência de controle remoto para acionamento da válvula de controle de fluxo 

do sistema; e

f) existência de resíduos de produto oleoso já absorvido pelo convés de madeira, 

próximo às válvulas avariadas.
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III) Informações Gerais 

Características da embarcação: 
 

Embarcação: Normand Maximus Bandeira: Noruega AB: 26832 

Atividade: Apoio Marítimo Tipo: Apoio Marítimo Propulsão: Motor 

 

 

 

 

 

Área de navegação: Mar aberto Porte Bruto: 26.832 Comprimento: 

177,9m 

Potência total: 29.365KW Pontal: 13 m Material do 

casco: Aço 
Proprietário: Solstad Offshore AS Calado máx: 8.5 m IMO: 9744518 

Classificadora: DNV IRIN: LAVR7 Boca: 33m 

Porto de Registro: Skudeneshavn, Noruega 

Local de Construção: Brattvaag, Noruega, estaleiro Vard Brattvaag 

Armador: SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA 

 

Os documentos estatutários se encontravam em ordem, como apresentado no 

Relatório de Inspeção FLAG realizada em 23 de fevereiro de 2017. A quantidade e 

habilitação dos tripulantes atendiam ao previsto no CTS emitido pela Capitania dos 

Portos do Rio de Janeiro. O Seguro DPEM deixou de ser exigido conforme a Cir. Nº 

04/2016 de 01/04/2016 da Diretoria de Portos e Costas. 

 
IV) Dados do Local do Acidente: 

Identificação: Latitude 25º 34’ 42”S, Longitude 042º 53’ 48”W, no Campo de 

Lula, Bacia de Santos, litoral do Estado do Rio de Janeiro. 
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Foto  6: local do acidente em mapa do Google. 
 

Condições ambientais no momento da ocorrência – estado do mar 4, na Escala 

Beaufort; direção do vento NE, com intensidade de 4 nós; temperatura ambiente 22º C, 

conforme os registros do Diário de Navegação. 

V - Fatores Humanos e Tripulação 
      
A quantidade e habilitação dos tripulantes  do navio atendiam ao previsto no CTS. Os 

tripulantes possuíam a qualificação exigida pelo STCW. 

Qualificação de aquaviários, profissionais não tripulantes e engenheiros: 

     Os funcionários da Bakers Hughes de nível superior, engenheiros de formação, 

exercendo função de supervisão, possuíam mais de 4 anos na empresa. Demais 

membros da equipe possuíam tempo de serviço diverso na empresa e contavam com 

experiência na operação de sistemas de alta pressão.  

 

- Comandante - Nacionalidade:  Noruega.  Certificado nº 338267 (emitido pela 

Autoridade Marítima da Noruega). 
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-  Imediato -  Nacionalidade:  Noruega.  Certificado  nº 220022 (emitido pela Autoridade 

Marítima da Noruega). 

-   Operador de membrana da Baker Hughes - Nacionalidade:   Brasil.   Acidentado. 

-  Operador de Compressor da   Baker Hughes  -Nacionalidade: Brasil.– Acidentado. 

-. Operador dos elevadores de pressão (“boosters”) da Baker Hughes. Nacionalidade: 

Brasil.– Acidentado. 

-. Engenheira da Baker Hughes do Brasil Ltda Nacionalidade: Brasil.  

- GRIMALDO RIBEIRO JÚNIOR, Nacionalidade: Brasil. Supervisor Geral, que veio a óbito  

decorrente de múltiplas lesões. 

Do que foi apurado, constatou-se que todos os funcionários da empresa Baker 

Hughes, responsáveis pela montagem e operação do sistema eram qualificados para 

operar sistemas de altas pressões de trabalho: tanto o Gerente de Projeto como as 

Engenheiras. Quanto aos demais funcionários, o Supervisor Geral também possuía 

conhecimentos acerca da instalação, mas os operadores atuavam apenas nos 

compressores e elevadores de pressão (equipamentos periféricos do processo), 

participando das atividades de forma indireta, sem possuir capacitação (experiência) no 

sistema específico.  

          - Períodos de Trabalho X Descanso e Fadiga:  

         O período de trabalho versus descanso era observado em turnos de 12 horas, 

nos períodos de 11h às 23h e 23h às 11h. 

          - Álcool, drogas e medicamentos com ou sem prescrição médica: 

          Não foi verificada a utilização de medicamentos sem prescrição médica, drogas 

ou consumo de álcool a bordo. 

        -- Gerenciamento de Segurança: 

         Não houve uma verificação detalhada dos procedimentos escritos sobre o 

Gerenciamento de Segurança.  

      Haja vista o acidente ter ocorrido em uma instalação não orgânica ao navio, a 

verificação se concentrou em buscar a possível falha nos equipamentos, ou nos 

procedimentos pertinentes ao sistema de pré-comissionamento instalado.  

    Cumpre comentar que o navio não sofreu qualquer dano material, permanecendo 

com todos os sistemas e equipamentos de bordo operacionais; mas, as verificações 

dos documentos estatuários e demais certificados sobre o pessoal e o material 
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estavam em perfeita ordem.  

       Quando da ocorrência do acidente, os procedimentos de emergência foram 

cumpridos imediatamente e se mostraram adequados. 

Fatores contribuintes 

 

 Fator Humano – não contribuiu sob o ponto de vista bio-psicológico.

 

 Fator Material – contribuiu pela ausência de elementos de proteção do sistema 

(medidas de aterramento para evitar cargas eletrostáticas, controle de temperatura, 

bem como meios remotos de operação da instalação) além de diversos 

componentes do sistema montados no convés da embarcação sem elementos de 

fixação; e

 Fator Operacional – contribuiu, uma vez que o Supervisor Geral agia diretamente 

na válvula de controle de fluxo, seguindo as orientações dadas pela Sala de 

Controle, cujas ordens emanavam do Engenheiro da SAIPEM. Deveria haver um 

controle remoto nessa válvula em face da alta pressão usada no sistema. 

VI) Sequência dos Acontecimentos: 

 
O acidente ocorreu às 06:15h do dia 21 de fevereiro de 2017. De acordo com o 

documento "Daily Operations Report #176" fornecido pela empresa BAKER HUGHES, 

subcontratada da SAIPEM, tem-se o seguinte extrato do cronograma de eventos desse 

dia, a partir do inicio da despressurização do sistema até a ocorrência do acidente. 

 
 

HORA EVENT
O 

OBSERVAÇÃO 

 

00:10 

 

BH PPS alinhou as válvulas para rec 9. 

BH – Baker Hughes 
PPS – Process and 
Pipeline Services. 

00:12 
 
 

ROV abriu V6. 
 

 
 

00:18 Engenheiro de pré-comissionamento da 
SAIPEM confirmou: PIG # 5 dentro do PLR.. 

 

 

00:36 
Engenheiro de pré-comissionamento da 
SAIPEM e representante Petrobras 
testemunharam a Engenheira do Processo da 

Baker Hughes medindo densidade da amostra # 
1 de MEG: 96%. 
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00:39 
Engenheiro de pré-comissionamento da 
SAIPEM e representante Petrobras 
testemunharam a Engenheira do Processo da 

Baker Hughes medindo densidade da amostra 
# 9 de MEG: 97%. 

 

 

01:25 
Engenheira do Processo da Baker Hughes 
confirmou pressão de CT para Engenheiro da 

SAIPEM. Pressão: 135,50 barg. BH PPS ainda 
recebendo MEG. 

 

03:10 
Engenheira do Processo da Baker Hughes 
informou ao Engenheiro da SAIPEM: recebendo 

70% de ar e 30% de MEG. 

 

 
 

03:22 

Coordenador de Serviços de Campo da Baker 
Hughes no convés informa para preparar o Pig 
Calibre (Caliper Pig) para ser implantado. 

Caliper Pig – verifica o 

calibre dos dutos 

03:35 Cabine (Controle) começou a recircular MEG 
Linear Gel que estava no tanque azul. 

Cabine - sala de controle 

 linear Gel que estava no tanque azul.  

 

03:49 
Engenheiro de pré-comissionamento da 

SAIPEM pediu à Cabine (Controle) para 
controlar melhor o recebimento de MEG. 
Fluxo: 2.286 scfm. 

scfm – standard cubic feet 

per minute 

 

03:50 
Cabine (Controle) fechou um pouco a 
válvula de estrangulamento (choke valve). 

Fluxo: 1.550 (scfm) 

BH – Baker Hughes  
PPS – Process and 
Pipeline Services. 

 

03:59 
Engenheira do Processo da Baker Hughes 
confirmou parâmetros para Engenheiro de pré-
comissionamento da SAIPEM. Volume total 

recebido:  
759,885 - 657,669 = 102,216 scf 

 
scf – standard cubic feet 

04:07 
ROV abrir as válvulas na PLR para verificar as 
pressões via subsea pressure gauge (spg) 

spg – medidor de pressão 

submarino 

 

04:13 

Guindaste apoiando o Operador do Caliper a 
fim de enviar o Caliper Pig ao fundo para 

realizar teste. 

 

 

04:43 
Engenheira do Processo da Baker Hughes 

confirmou à SAIPEM que estava recebendo 
névoa (99% de ar e 1% de MEG, aprox.) 

 

05:07 
Engenheiro de pré-comissionamento da 
SAIPEM pediu a BH PPS para aumentar o fluxo 
de ar que está sendo recebido. 

 

05:24 
BH PPS começou a aumentar o fluxo de ar 
sendo recebido: fluxo = 3.265 scfm. 

 

 
05:55 

Engenheira do Processo da Baker Hughes vai 

ao café da manhã e deixa o Coordenador de 
Projeto Baker Hughes USA na cabine. 

Cabine / Sala de Controle 

06:13 Engenheira do Processo da Baker Hughes 
retorna do café da manhã. 
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06:14  
BH PPS MEG e ar recuperado se espalham 

 

 

06:30 
Engenheiro da SAIPEM informa à Coordenadora 
de Procedimentos da Baker Hughes sobre o 

acidente e solicita também informar ao  
Coordenador de Projeto. 

 

 

Conforme o quadro de eventos acima e informações obtidas nas entrevistas com 

os funcionários da Baker Hughes, a pressão do sistema no início da despressurização, 

às 00:10 horas, era de 3.200 psi. 

A Engenheira de Processo, ao iniciar o seu turno de trabalho na sala de controle, 

cerca de 03:10 horas, controlava a pressão de saída do compressor e monitorava o 

cumprimento dos procedimentos operacionais. Nesse horário, a operação se 

encontrava na última fase de despressurização da linha de pré-comissionamento, 

quando recebia 70% (setenta por cento) de ar-comprimido e 30% (trinta por cento) de 

MEG. Na sala de controle eram monitorados a pressão de saída do compressor, a 

entrada/saída na membrana e saída/entrada da intermediária e, ainda, o cumprimento 

dos procedimentos operacionais. 

O controle de temperaturas não era realizado por não constar dos 

procedimentos operacionais, conforme mencionado em documentação apresentada 

pela empresa. 

Às 04:43 horas a Engenheira de processo, na sala de controle, confirma ao 

funcionário da SAIPEM, no controle do ROV, que a instalação estava recebendo 

NÉVOA (mistura de 99% de ar e 1% de MEG, aproximadamente). 

Às 05:07 horas o representante da SAIPEM pediu à sala de controle para 

aumentar o fluxo de ar (vazão). 

Às 05:24 horas a sala de controle começou a aumentar a vazão para 3265 scfm       

( standard cubic feet per minute). 

Às 06:14 horas a sala de controle informa que o ar recuperado (ar comprimido 

retirado da tubulação, - mistura de 99% de ar e 1% de MEG) se espalha (momento da 

explosão). O Supervisor Geral, que estava em posição frontal à válvula, foi diretamente  
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                                  Foto 7: Diagrama Pressão (PSI) X tempo 

 

 

atingido pelo volante do equipamento, de modo fatal. A partir desse instante são 

adotados procedimentos de emergência e atendimento aos feridos. 

 

O processo de recuperação de MEG e despressurização do  sistema 

subaquático era monitorado pela Sala de Controle (“Test Cabin”), localizada em 

contêiner no Convés Principal, equipado com painéis elétricos, eletrônicos e um 

computador 

Na sala de controle se realizava o acompanhamento das condições de 

operação e do lançamento/chegada dos “pigs” ao convés. O Supervisor Geral (“Senior 

Supervisor”), orientado pela Sala de Controle, realizava a despressurização, 

manualmente, na instalação do convés, por meio de válvulas. A rede operava com 

pressão local da ordem de até 3.916 psi (270 bar). No momento do acidente o sistema 

operava à pressão de 3.118 psi (215 bar). 

A operação do sistema era realizada pelo Supervisor Geral, manualmente, por 

meio de válvulas, iniciando com a pressão local da ordem de 3.916 psi (270 Bar). A 

Engenheira do Processo, posicionada na  Sala  de  Controle,  monitorava  as  pressões  

e  vazões, orientando as ações a serem tomadas. 



16/24 

                                            
 

Marinha do Brasil - Diretoria de Portos e Costas 

Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário 

Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 

Acidente com pessoas a bordo do navio de apoio marítimo “NORMAN MAXIMUS” 

Relatório de Investigação de Segurança  Marítima   
 
            

 

 

Foto 8:Diagrama da instalação 
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      No convés principal estariam localizados os monitores de pressão e 

botoeiras de parada de emergência, o que não foi evidenciado durante a Perícia, em 

face da descaracterização da cena, bem como não existia controle remoto para as 

válvulas da instalação. 

Quando do acidente, às 06:15 horas, o Supervisor Geral estava posicionado 

na frente da válvula de controle de vazão e despressurização (“choke valve”), 

controlando a vazão. 

 

 

Foto 9: “Choke valve” avariada 

 

O controle pontual dos equipamentos era realizado no convés pelos Operadores 

(pressão do óleo dos compressores, água do radiador, pressão local da linha, etc.) e a 

operação das válvulas era realizada pelo Supervisor Geral, mediante orientação da 

Sala de Controle. 

Durante a atividade de pré-comissionamento de linhas do poço eram utilizados 

06 (seis) pigs (elementos mecânicos que realizam a separação de substâncias no 

interior da linha em teste), e que separavam as seguintes substâncias: MEG 
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(Monoetileno Glicol – um composto químico higroscópico, anticongelante e agente de 

coalescência, água, ar-comprimido a alta pressão e Nitrogênio. 

A verificação das Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico – 

FISPQ, obtidas junto às empresas fornecedoras de produtos químicos para a Baker 

Hughes, apontou as seguintes características do MEG: 

 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  –  está  listado  como  “Perigos  Físicos e 

Químicos”:  sujeito a queima, embora não esteja classificado como inflamável; 

  MEDIDAS DE  PREVENÇÃO  E  COMBATE  A  INCÊNDIO  –  apresenta como  

um  dos “Métodos específicos:  aterrar os equipamentos quando do manuseio e resfriar os 

recipientes expostos ao fogo”; 

  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO – 

recomenda ao tratar de “Remoção de fontes de ignição”: eliminar fontes quentes e de 

ignição”. 

   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO – quanto ao manuseio, estão listadas: 

  como “Prevenção de Incêndio e explosão: aterrar os equipamentos 

quando do manuseio;  

 não  fumar;  

 não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição;  

 tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas. 

  armazenar em locais limpos e bem ventilados;  

 quanto ao armazenamento, estão listadas como “adequadas”: área coberta, 

fresca, seca e ventilada.  

 A evitar: locais úmidos, descobertos e sem ventilação.” 

 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS – apresenta as “Temperaturas específicas 

ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: Faixa de 

destilação: 194 a 199º C; Ponto de Fulgor: 116º C” e “Limites de explosividade: LEI 

(limite de explosividade inferior): 3,2%(v)”.

 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS –, apresenta como um dos “Perigos 

específicos: (...) O produto comercial contém um inibidor de oxidação não volátil. Caso 

o produto seja submetido à destilação, seu destilado não conterá o inibidor e estará 

mais sujeito à formação de peróxidos, podendo ocorrer riscos de explosão.”
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VII - Procedimentos após o acidente: 

Imediatamente após a ocorrência do acidente, foi acionado o atendimento 

médico e guarnecida a equipe de emergência. Com a constatação da ocorrência de um 

óbito e de outros profissionais não tripulantes feridos, foi providenciada a remoção 

aeromédica para atendimento em unidade hospitalar em terra. 

A inspeção conduzida nas instalações de bordo verificou que a embarcação 

não sofreu danos estruturais, tampouco os seus sistemas orgânicos. As avarias foram 

restritas à instalação do sistema de pré-comissionamento das linhas do poço de LULA 

EXTREMO SUL trecho 1, na seção instalada no convés principal, seção de popa. 

 
VIII - Consequências do acidente: 

Danos pessoais – GRIMALDO RIBEIRO JÚNIOR, nascido em 02/05/1981, do 

sexo masculino, que veio a óbito decorrente de múltiplas lesões; MAYO MELTON 

CULP- profissional ferido; ISRAEL RAMOS DE LIMA - profissional ferido; RICARDO 

HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS - profissional ferido e BRUNO RODRIGUES DE 

MELO - profissional ferido. 

Danos materiais – Não houve danos materiais na embarcação, conforme 

Relatório de Inspeção de Navios, de 23/02/2017. No entanto, as instalações do sistema 

de pré- comissionamento das linhas do poço de LULA EXTREMO SUL trecho 1, na 

seção instalada no convés principal, na área da popa, foram danificadas. 

Poluição – Não foi constatada poluição ambiental. 
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Foto 10:Instalação avariada (1) 
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. 
 

Foto 11: Instalação avariada (2) 
 

IX - Exames Periciais: 

Não aplicável 

 
 

X - Análise e Fatores Causais: 

Do que foi apurado, constatou-se que todos os funcionários da empresa Baker 

Hughes, responsáveis pela montagem e operação do sistema eram qualificados para 

operar sistemas de altas pressões de trabalho: tanto o Gerente de Projeto como as 

Engenheiras. Quanto aos demais funcionários, o Supervisor Geral também possuía 

conhecimentos acerca da instalação, mas os operadores atuavam apenas nos 

compressores e elevadores de pressão (equipamentos periféricos do processo), 

participando das atividades de forma indireta, sem possuir capacitação (experiência) no 

sistema específico. 

O processo utilizava os seguintes produtos: água, ar-comprimido, MEG e 

Nitrogênio. Destes, somente o MEG poderia ser explosivo caso atingisse temperatura 

acima do seu ponto de fulgor. No momento do acidente e o consequente rompimento 
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da instalação no convés, o Supervisor Geral estava recebendo névoa de MEG (99% de 

ar-comprimido e 1% de MEG, aprox.). A Sala de Controle acompanhava os valores 

recebidos em tela de computador, repassando as ordens de operação da planta 

(recebidas do Representante da SAIPEM) ao Supervisor Geral por meio de Rádio UHF; 

os registros das operações eram realizados mediante lançamentos da operação 

realizados manualmente no "Daily Operations Report". 

Em virtude da descaracterização da área, não foi possível determinar os pontos 

de monitoramento dos valores de pressão e temperatura previstos no procedimento 

empregado no pré-comissionamento da linha de poço. Pelas informações colhidas nas 

entrevistas junto aos funcionários da Baker Hughes, apenas os elementos pressão  e 

vazão no sistema eram monitorados durante o processo, embora as empresas 

fornecedoras de MEG alertassem nas FISQ quanto ao risco de explosão desse  gás 

quando submetido às condições especiais de fontes de calor e eletricidade estática. 

Assim, o elemento crítico de monitoramento a ser acompanhado em termos de 

segurança, passaria a ser a elevação da temperatura, passível de ocorrer dependendo 

das condições do processo. Entretanto, não foi evidenciado o controle da elevação da 

temperatura no decorrer do processo, embora as FISQ contivessem essa orientação. 

Os elementos constituintes da rede de pré-comissionamento tinham certificados 

de aferição; no entanto, não foi possível rastrear os respectivos certificados dos 

elementos de controle, tubulações, conexões e válvulas. 

Outro elemento de fragilidade quanto à segurança pessoal era a falta de 

proteção individual dos operadores, principalmente do Supervisor Geral, que atuava 

diretamente nos elementos de controle de fluxo e vazão. 

Conclui-se, portanto, que a causa determinante do acidente foi a explosão da 

mistura de ar-comprimido e MEG, fruto da exposição da névoa de MEG a condições 

inadequadas por ausência de monitoração e controle nos diferentes pontos do sistema. 

 
XI - Lições Preliminares Aprendidas e Conclusões: 

 
 O acidente com as instalações do sistema de pré-comissionamento das linhas do 

poço de LULA EXTREMO SUL trecho 1, na seção instalada no convés principal , 

poderia ter sido evitado se houvesse um acompanhamento da temperatura da 

mistura na linha de pré-comissionamento instalada. O acompanhamento da 

temperatura não constava do Procedimento I-PR-3A03.21-26520-970-XSA-1425 
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(Rev.A), documento integrante do Projeto LULA NORTE, LULA EXTREMO SUL 

AND LULA SUL, emitido pela empresa  Baker Hughes, e aprovado pela empresa 

PETROBRAS (cliente). Todavia, em face das informações constantes das Fichas 

de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ das empresas 

fornecedoras de produtos químicos para a Baker Hughes, quanto ao risco de 

explosão desse gás quando submetido às condições especiais de fontes de calor, 

deveria ter sido realizado o acompanhamento da temperatura. A existência de 

registradores de temperatura na área da instalação indica que tais equipamentos 

deveriam ter sido instalados, caso contrário, não se justifica a sua simples 

presença no local. Esse equipamento, se instalado, teria aumentado o nível de 

segurança da operação.

 Também, as FISPQ reportavam a necessidade de previsão de aterramento em 

razão da presença de eletricidade estática, o que igualmente não foi verificado na 

instalação, aumentando, dessa forma, os riscos à operação.

 A utilização de válvula de controle de vazão e despressurização com atuação 

manual foi o fator determinante para a ocorrência do óbito do Supervisor Geral, 

haja vista que o seu posicionamento na operação era frontal à válvula e, quando da 

explosão, foi diretamente atingido pelo volante do equipamento, de modo fatal se 

mostrou um posicionamento inadequado. Para esse tipo de sistema deve ser 

utilizado equipamento com atuação remota, de maneira a aumentar a proteção 

individual dos operadores.

 Não foi previsto no projeto de pré-comissionamento a instalação de válvula de 

segurança na rede  de  tubulações  usadas  na  despressurização.  A presença  

desse  equipamento contribuiria para aumentar a segurança da operação, sendo, dessa 

forma, recomendável a sua utilização. 

XII - Recomendações de Segurança: 

 
 É indispensável observar as recomendações estabelecidas na Ficha de 

Informações de Produtos Químicos e estabelecer procedimentos de 

monitoramento e controle pertinentes nos projetos.

 Devido às recomendações do fabricante do “MEG”, contidas nas FISPQ, torna-se 

necessária a instalação de um sistema de arrefecimento nas instalações 

mecânicas de pré-comissionamento, haja vista que a variável “temperatura” é de 
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relevante importância para inibir mudanças nas características físicas do MEG.

 A Análise Preliminar de Risco deverá contemplar todos os riscos específicos para 

a atividade de pré-comissionamento em alta pressão, bem como as medidas de 

prevenção de segurança da área e uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) adequado pelo pessoal no convés.

 Os comandos de válvulas e o monitoramento das variáveis locais de vazão, 

temperatura e pressão deverão ser feitos à distância, na forma digitalizada e 

automática, de modo a aumentar a proteção individual das equipes.

 É indispensável que haja válvulas de segurança na instalação de pré-

comissionamento, evitando, dessa forma, a ocorrência de acidente ocasionado por 

aumento excessivo de pressão acima dos limites permitidos.

 

    XIII) ANEXO:       

CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO: 
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ANEXO 

 

CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO: 
 

Embarcação: Normand 
Maximus 

Bandeira: Noruega AB: 26832 

Atividade: Apoio Marítimo Tipo: Apoio Marítimo Propulsão: 

Motor 

Área de navegação: Mar 

aberto 

Porte Bruto: 26.832 Comprime

nto: 
177,9m Potência total: 29.365KW Pontal: 13 m Material do 
casco: Aço 

Proprietário: Solstad 
Offshore AS 

Calado máx: 8.5 m IMO: 
9744518 

Classificadora: DNV IRIN: LAVR7 Boca: 33m 

 
Porto de Registro: Skudeneshavn, Noruega 

Local de Construção: Brattvaag, Noruega, estaleiro Vard 
Brattvaag 

Armador: SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO 
LTDA 

 

 


