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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CPRN - Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte 

CTS - Cartão de Tripulação de Segurança  

DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação  

DPC – Diretoria de Portos e Costas  

GIO -  Gerente de Instalação Offshore 

INTERCOM – Sistema de Comunicações Interiores 

ISAIM - Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos 

MAM – Missão Aero Médica 

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A 

RN – Rio Grande do Norte 

OMI - Organização Marítima Internacional  

PUB 2 - Plataforma Fixa “UBARANA 2” 

PUB 3 – Plataforma Fixa “UBARANA 3” 

SHNI - Heliponto do Polo Industrial de Guamaré  

MN - Milhas Náuticas 
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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 Grande do Norte (CPRN) 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 

(OMI), adotado pela Resolução MSC.255(84).  

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

CPRN 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 26 de dezembro de 2011, aproximadamente às 16h45min, a bordo da 

plataforma fixa PUB 3, bandeira do Brasil, localizada na Bacia Potiguar, no Campo de 

Ubarana/Guamaré - RN,  na posição de coordenadas de latitude 04º55’25.97”S e longitude 

036º22’24.60”W, ocorreu um acidente com a cesta para transporte de pessoal, a qual veio a 

se chocar na estrutura da plataforma com três pessoas, culminando com dois feridos e uma 

vítima fatal.  

A comunicação da ocorrência do acidente foi recebida na Capitania dos Portos do Rio 

Grande do Norte, por telefone, no dia 26 de dezembro de 2011 e, no dia seguinte, dois 

Inspetores Navais, atuando como Investigadores de Acidente, visitaram a plataforma para 

avaliar a situação e coletar evidências a fim de conduzir a presente Investigação de 

Segurança Marítima.  
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De acordo com os registros examinados, as condições ambientais no momento do 

acidente eram de visibilidade boa, mar com pequenas vagas, vento moderado e céu claro, 

condições normais para operação, não sendo constatada qualquer contribuição para a 

ocorrência do acidente.  

A investigação do acidente em lide teve início imediatamente após os principais 

interessados terem sido formalmente notificados, em cumprimento aos dispositivos do 

Código de Investigação de Acidentes da Organização Marítima Internacional (OMI).  

 

III – INFORMAÇÕES GERAIS  

Por ocasião da realização da Perícia Inicial para Operação da Plataforma Fixa 

“UBARANA 3”, em 18MAI2011, foram registradas 34 deficiências. Na visita para 

investigação de acidente nos dias 27 e 28DEZ2011 a unidade portava uma Declaração 

Provisória para Operação de Plataforma válida até 20FEV2012, com 3 deficiências para 

serem retificadas (FOTO N°  1).  

 
FOTO 1- Plataforma “ UBARANA 3” após o acidente. 
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a) Características da plataforma fixa “UBARANA 3”: 

 Plataforma fixa “UBARANA 3” Bandeira: BRASIL  Indicativo de chamada: PP9010 

    

Construção: Concreto Largura: 50 m  Comprimento: 50 m 

   

Ano de Construção: 1977 Proprietário: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. 

  

Atividade: Produção Tipo: Habitada 

 

Seguradora: Itaú Seguros S/A  

 

 

b) Documentação (Certificados da Plataforma):  

Autoridade Emissora  Título  Emissão  Validade  

Capitania dos Portos do 

Rio Grande do Norte  

Declaração Provisória para 

Operação de Plataforma 

23/11/2011  20/02/2012  

Capitania dos Portos do 

Rio Grande do Norte 

Cartão de Tripulação de 

Segurança - CTS  

17/03/2011  Indeterminada  

Itaú Seguros S/A Certificado nº 34-130 31/05/2011 31/05/2012 

 

IV – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE  

(a) identificação – plataforma fixa localizada na latitude 040  55´ 25,97´´ S e 

longitude 0360 22´ 24,60´´ W, distante 13,23 Milhas Náuticas (MN) do 

heliponto do Polo Industrial de Guamaré (SNHI), 12  MN do Farol de 

Galinhos e 2,53 MN da plataforma fixa “UBARANA 2” ; e 

(b) condições ambientais no momento da ocorrência – vento médio de 13 nós 

na direção 0820 magnéticos, com rajadas de 15 nós na direção 0850 



[Digite                                                    Marinha do Brasil - Diretoria de Portos e Costas 
                                 Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                        
                                                                Acidente  com pessoas na Plataforma” UBARANA 3” 
                                                                       Relatório de Investigação de Segurança Marítima                                                                                                                                                                                      
   

7 

magnéticos e mar com altura de onda de 0,87m. (Fontes: Plataformas fixas 

“UBARANA 2” e “UBARANA 5”). 
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V – FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO  

Na verificação dos documentos, registros, equipamentos e instalações de bordo, ficou 

evidenciado que a plataforma estava sendo conduzida por tripulação qualificada, 

certificada e fisicamente apta para o serviço e que os requisitos estatutários aplicáveis 

estavam sendo atendidos; as funções de Supervisor de Manutenção e Operador Rádio, 

estabelecidas no Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), estavam sendo acumuladas 

pelos tripulantes que desempenhavam as mesmas funções no CTS da plataforma fixa 

“UBARANA 2”. 

A plataforma dispunha de boas acomodações e material de salvatagem para todas as 

75 pessoas embarcadas.   

Os principais profissionais envolvidos no acidente eram devidamente habilitados. 

Ainda com relação a pessoal, destaca-se o seguinte:  

Supervisor de Produção exercia a função de Gerente de Instalação Offshore (GIO) 

designado pela empresa - trabalha há mais de 27 anos na Petrobras e é devidamente 

qualificado para exercer as tarefas da função. No dia do acidente exercia a função de 

Gerente de Instalação Offshore (GIO) e, na hora do acidente, encontrava-se na cesta de 

transporte de pessoal.  

Técnico de Segurança Pleno - trabalha na Petrobras há mais de 25 anos e é 

devidamente qualificado para exercer as tarefas da função técnica de segurança. Na hora 

do acidente encontrava-se na cesta de transporte de pessoal. 

Mecânico - trabalha na Petroenge Petróleo Engenharia Ltda. e cumpria um contrato 

de trabalho de três meses, estando no seu segundo embarque nesta função. Na hora do 

acidente encontrava-se na cesta de transporte de pessoal.  

Operador de guindaste - trabalhou na Petrobras por 18 anos e cumpria um contrato 

de trabalho de 2 anos na Petroenge Petróleo Engenharia Ltda. Na hora do acidente exercia 

a função de operador do guindaste.  

 

VI – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS  

A embarcação de apoio marítimo “IMPERIAL PENEDO” trazia cinco pessoas para 

serem transbordadas para a plataforma fixa “UBARANA 3”, cujo transbordo seria 

realizado utilizando o guindaste HR GB 60M,  localizado na parte oeste da citada  

plataforma, em duas cestadas, uma vez que a cesta de transporte de pessoal utilizada era 
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certificada e homologada para transportar quatro pessoas. O operador do guindaste que 

havia realizado transbordos anteriores para a área de desembarque no convés principal da 

plataforma decidiu que, para aquela operação, o transbordo seria feito pela área de 

desembarque existente no segundo piso da estrutura daquela unidade, comunicando o fato 

ao “Homem de Área”, que compareceu ao local para auxiliar na operação de recepção da 

cesta de transporte de pessoal. No primeiro transbordo encontravam-se na cesta o Técnico 

de Segurança Pleno da Petrobras na área, o Supervisor de Produção da unidade e o 

Mecânico da Petroenge Petróleo Engenharia Ltda., todos portando os equipamentos de 

proteção individual exigidos. O operador do guindaste iniciou a operação de transbordo 

elevando a cesta até a altura de iniciar o giro da lança do guindaste que portava a cesta 

com o pessoal, no sentido anti-horário.  Após a lança  do guindaste descrever um arco de 

trinta graus (30°), e a lança do guindaste se deslocar da inclinação de trinta graus (30°) 

para setenta e quatro graus (74°), com a cesta suspensa sobre as redes de descarga dos 

gases do motor diesel que aciona a bomba de injeção de água, o motor diesel do guindaste 

estancou (parou). Neste momento, o operador do guindaste solicitou ao “Homem de Área”, 

via rádio, a presença do mecânico que já se encontrava na plataforma, informando que 

sentira um cheiro de queimado. O mecânico foi chamado pelo INTERCOM para 

comparecer ao guindaste. Ato contínuo, o operador do guindaste conseguiu partir o motor 

diesel do guindaste, que assumiu o giro no sentido anti-horário, iniciado anteriormente ao 

estancamento (parada) do motor. Nesta continuação do movimento de giro no sentido anti-

horário, o operador do guindaste não conseguiu controlá-lo e a cesta com as três pessoas foi 

ao encontro da estrutura da plataforma. Neste momento, uma das pessoas pulou da cesta 

para o piso localizado no nível do movimento da cesta (terceiro piso da estrutura), a três 

metros de altura do ponto de desembarque (FOTOS  Nº 2 e 3). Em seguida, à medida que a 

lança do guindaste girava portando a cesta, esta resvalava e subia na estrutura ( FOTO Nº 

2). Quando a cesta resvalou no teto do quarto piso da estrutura, o Técnico de Segurança 

Pleno da Petrobras na área e o Supervisor de Produção caíram no piso do convés de 

desembarque (segundo piso da estrutura), a uma altura de seis metros (FOTOS Nº 2 E 3).  

Ao resvalar na estrutura, a cesta ficou avariada e causou arranhões na pintura, arrancou 

uma luminária e quebrou um trecho de calha, devido ao esforço a que foi submetido o cabo 

elétrico de alimentação da aludida luminária. A lança do guindaste continuou girando com 

a cesta suspensa. O mecânico que se dirigia ao guindaste deparou-se com os acidentados 
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que estavam sendo apoiados pelo “Homem de Área” e solicitou a presença do Enfermeiro 

ao local do acidente pelo INTERCOM, seguindo, rapidamente, para o guindaste, 

acessando-o, mesmo girando, e atuando no estrangulador da bomba de combustível do 

motor diesel do guindaste, parando o mesmo. A lança do guindaste girou sem controle do 

operador do guindaste o correspondente a um arco de quinhentos e quarenta graus (540º)– 

FOTOS Nº 4 E 7.                                                                 

   Um Técnico de Operação Pleno da Petrobras, que se encontrava na área dos poços, 

no lado leste da plataforma, observou a queda das vítimas e correu para o local do 

acidente, de onde viu a cesta chocar-se pela segunda vez na estrutura da plataforma. 

 
FOTO 2 

Estrutura 
onde a cesta  
se chocou e 
resvalou 
durante o 
giro do 
guindaste (3º 
e  4º piso) 
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FOTO 3 

 

 

Local onde uma 
das pessoas pulou 
da cesta após o 
choque na 
estrutura (3º piso) 
 

Convés para 
desembarque 
por cesta na 
entrada do 
alojamento, 
onde caíram 
duas pessoas 
(2º piso) 
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FOTO 4 

Guindaste oeste 
na posição em 
que parou 
após se chocar e 
resvalar na 
estrutura da 
plataforma  
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FOTO 5 

VII – PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE: 
 O fato foi comunicado ao Supervisor de Produção da plataforma fixa “UBARANA 

2” e solicitado apoio logístico para remoção dos acidentados. O guindaste oeste foi 

interditado para as devidas investigações. 

O Enfermeiro compareceu ao local do acidente, prestou os primeiros socorros e 

imobilizou os feridos nas respectivas macas, visando suas remoções, para a plataforma 

fixa PUB 2, embarcando-os na embarcação de apoio marítimo “MARIMAR XVI”, aos 

cuidados da  Enfermeira e do Técnico de Segurança da PUB 2, a fim de serem evacuados 

por Missão Aero Médica (MAM), visto que a PUB 3 não dispunha de heliponto. Após o 

desembarque na PUB 2, às 19h10min do dia 26DEZ2011, o Supervisor de Produção e o 

Mecânico foram evacuados por Missão Aero Médica (MAM), em aeronaves diferentes, e 

trasladados para os Hospitais São Lucas e Antonio Prudente, às 19h25min e 19h57min, 

respectivamente. 

Tambor  da 
embreagem de 
giro da lança 
do guindaste 
para esquerda 
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 O Técnico de Segurança permaneceu na Enfermaria da PUB 2, recebendo 

atendimento médico, devido ao seu quadro de instabilidade hemodinâmica, vindo a óbito.  

 

VIII – CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE  

a) Acidentes pessoais – o Supervisor de Produção sofreu fratura na coluna        

vertebral e no quadril e pé esquerdo; o Técnico de Segurança veio a óbito às 

20h40min do dia 26/DEZ/2011, tendo sido constatada a seguinte causa morte: 

choque hipovolêmico, hemioperitônico, laceração de fígado e trauma tóraco-

abdominal fétido; e o Mecânico não apresentou ferimentos. 

b) Danos materiais – avarias na cesta de transporte de pessoal, arranhões na pintura 

da estrutura da plataforma onde a cesta resvalou, retirada de uma luminária e de 

um trecho de calha, devido ao esforço a que foi submetido o cabo elétrico de 

alimentação da aludida luminária ( FOTOS 2, 6 E 7); e 

c)  Poluição – não houve registro de poluição relacionado ao acidente. 

 
              FOTO 6 

Avarias provocadas 
na cesta após 
resvalar na estrutura 
da plataforma 
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IX - EXAMES PERICIAIS 

Foram realizados testes no guindaste HR GB-6 a fim de verificar sua operação 

através dos controles existentes  na cabine, partindo da posição em que foi interditado: 

 
FOTO 7 

Guindaste oeste na posição 
em que parou 
após se chocar e resvalar 
na estrutura da plataforma  
girando 540 graus 
 

Andaimes 
armados 
para 
serviços de 
caldeiraria 
 

Local onde 
ficava a calha 
de iluminação 
arrancada pela 
cesta ao 
resvalar na 
estrutura 
(4º piso) 
 



[Digite                                                    Marinha do Brasil - Diretoria de Portos e Costas 
                                 Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                        
                                                                Acidente  com pessoas na Plataforma” UBARANA 3” 
                                                                       Relatório de Investigação de Segurança Marítima                                                                                                                                                                                      
   

16 

TESTES REALIZADOS NO DIA 28/DEZ/2011, NO GUINDASTE HR GB-6  
INSTALADO NA PARTE OESTE DA PLATAFORMA FIXA “UBARANA 3       
(PUB 3), APÓS SUA INTERDIÇÃO. 

EVENTO                                                    AÇÃO 
       1 Partida do motor diesel do guindaste sem carga (com a 

embreagem geral desacoplada) e parada do mesmo, pelo “Botão 
de Parada” (oito vezes). 

       2 Partida do motor diesel do guindaste sem carga a fim de encher a 
ampola de a de ar do sistema pneumático de controle e parada 
pelo “Botão de Parada”. 

       3 Acoplamento e desacoplamento da embreagem geral, utilizando o 
sistema pneumático de controle, com o motor diesel do guindaste 
parado (seis vezes). 

       4 Partida do motor diesel do guindaste com a embreagem geral 
acoplada: lança do guindaste girou no sentido anti-horário e, ao ser 
aplicada uma reversão, o motor diesel do guindaste estancou 
(parou) – simulação do momento anterior ao acidente quando o 
motor estancou. 

       5 Partida do motor diesel do guindaste com a embreagem geral 
acoplada: lança do guindaste girou no sentido anti-horário e, ao ser 
pressionado o “Botão de Parada”, o motor diesel do guindaste 
parou.  

       6 Partida do motor diesel do guindaste com a embreagem geral 
acoplada: lança do guindaste girou no sentido anti-horário e, ao ser 
desacoplada a embreagem geral, a lança do guindaste parou seu 
movimento.  

       7 Acoplamento e desacoplamento da embreagem de giro da lança 
do guindaste no sentido horário, utilizando o sistema pneumático 
de controle, com o motor diesel do guindaste parado (pistões de 
acionamento da embreagem funcionando normalmente).  

       8 Acoplamento e desacoplamento da embreagem de giro da lança 
do guindaste no sentido anti-horário, utilizando o sistema 
pneumático de controle, com o motor diesel do guindaste parado 
(pistões de acionamento da embreagem emperrados e embreagem 
acoplada). Folgada a tampa da embreagem, os pistões de 
acionamento funcionaram acoplando e desacoplando a 
embreagem. 

       9 Acoplamento e desacoplamento da embreagem de giro da lança 
do guindaste no sentido horário e no sentido anti-horário, utilizando 
o sistema pneumático de controle, com o motor diesel do guindaste 
parado (pistões de acionamento das embreagens funcionando 
normalmente).  

       10 Com o motor diesel do guindaste parado e o sistema pneumático 
de controle desativado, foi realizada uma manutenção na 
embreagem de giro da lança do guindaste no sentido anti-horário   
( FOTOS Nº 5 E 6).  
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       11 Com o motor diesel do guindaste parado e o sistema pneumático de 
controle desativado, foi realizada uma manutenção na embreagem de giro 
da lança do guindaste no sentido horário.  

       12 Testado o funcionamento das embreagens de giro da lança do guindaste no 
sentido horário e no sentido anti-horário por meio do sistema pneumático 
de controle – embreagens operando normalmente.  

       13 Partido o motor diesel do guindaste e acoplada a embreagem geral. Girada 
a lança do guindaste no sentido horário. Girada a lança do guindaste no 
sentido anti-horário. Embreagens de giro da lança do guindaste operando 
normalmente. Guindaste operando normalmente. Simulada a situação de 
aproximação da Cesta de Transporte de Pessoal com o local do choque na 
estrutura da plataforma. Desacoplada a embreagem geral e parado o 
motor diesel do guindaste pelo “Botão de Parada”. 

 
 

CONCLUSÃO DOS TESTES 
 

Os eventos números 4, 5 e 6 apresentam as três situações de parada do giro da lança do guindaste, 
a partir da cabine do operador, mesmo com a embreagem de giro da lança do guindaste no 
sentido anti-horário presa na posição de acoplada. 

 

 
                                                                 FOTO  8 

 

Embreagem 
de giro a 
esquerda do 
guindaste 
oeste 
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                                                             FOTO  9 

Painel 
de 
controle 
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                                                           FOTO 10 

 
                                                                FOTO 11 

Vidros 
substituídos 
por  papelão 

PAINEL DE 
CONTROLE 
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                                                                 FOTO 12 

X - ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E FATORES CAUSAIS  

O guindaste apresentava as seguintes deficiências: andaimes armados para 

execução de serviços de caldeiraria na sua estrutura ( FOTO Nº 7); painéis de controle 

com itens sem identificação ou ilegíveis (FOTOS Nº 9 E 10); vidro da cabine (lado 

esquerdo) protegido com papelão, impedindo a visibilidade do operador (FOTO Nº 11); 

cabine com material volante no piso e espuma do assento sem proteção (FOTO Nº 12);  

Nos testes realizados no guindaste foi constatado que: a embreagem de giro da lança 

do guindaste no sentido anti-horário não desfazia seu acoplamento; os pistões de 

acionamento da embreagem de giro da lança do guindaste no sentido anti-horário 

estavam emperrados e a embreagem presa na posição de acoplada; e a embreagem de 

giro da lança do guindaste no sentido anti-horário apresentava corrosão (FOTOS Nº 5 E 

8). 

Diante desta situação, restou comprovado, após os testes realizados no guindaste, 

que: a parada do movimento de giro da lança do guindaste se daria de três formas 

distintas: Primeira - o motor diesel do guindaste estancou (parou) quando acoplada a 

embreagem de giro da lança do guindaste no sentido horário, para reversão, 

representando uma sobrecarga para o motor diesel do guindaste. Segunda - o motor 

Cabine com 
material volante no 
piso e espuma do 
assento sem 
proteção 
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diesel do guindaste parou ao ser acionado o “Botão de Parada”. Terceira - o 

desacoplamento da embreagem geral não permitiu que o motor diesel do guindaste 

acionasse qualquer carga; estas três ações de controle são realizadas da cabine do 

operador do guindaste; após a manutenção realizada nas embreagens de acoplamento 

para giro da lança do guindaste no sentido horário e anti-horário, o guindaste funcionou 

normalmente e foi possível reproduzir a posição em que a cesta de transporte de pessoal 

chocou-se com a estrutura da plataforma, culminando com uma vítima fatal e dois 

feridos. 

O item nº 40 da Ordem de Manutenção Anual do guindaste oeste nº 2008657445, 

prevê manutenção no seu mecanismo de reversão para 30DEZ2011. 

O precário estado de manutenção do guindaste, em particular, da embreagem de 

giro do guindaste no sentido anti-horário, associado ao vazamento de óleo e ao serviço de 

caldeiraria que estava sendo executado, bem como, a colocação do motor em 

funcionamento sem a verificação das causas que levaram à sua parada, sem comando do 

operador, do cheiro de queimado observado e a falta de controle do operador sobre o 

guindaste concorreram para o acidente.  

 

XI - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES:  

As investigações sobre as circunstâncias dos acidentes têm mostrado que os acidentes 

a bordo de plataformas são, na maioria dos casos, provocados por um conhecimento 

insuficiente ou desrespeito à necessidade de adotar precauções. A investigação apontou que 

a cultura de segurança e de gestão da segurança não era forte.  

As rotinas de manutenção e operação de um sistema tão complexo como uma 

plataforma de petróleo têm por obrigação prover a segurança, manutenção e treinamento 

de  pessoal extremamente bem controlados e efetivamente realizados, cumprindo as rotinas 

preestabelecidas em projeto e pelos fabricantes, bem como analisar as interpelações entre 

estes vários sistemas que atuam em conjunto e interdependentemente. 

Fruto da presente investigação, concluiu-se que: a embreagem de giro do guindaste 

no sentido anti-horário encontrava-se presa na posição de acoplada, em função do precário 

estado de manutenção do guindaste, associado ao vazamento de óleo apresentado e ao 

serviço de caldeiraria que estava sendo executado; a plataforma não possuía cesta reserva 

para transporte de pessoal, ficando temporariamente impossibilitada para embarque e 



[Digite                                                    Marinha do Brasil - Diretoria de Portos e Costas 
                                 Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                        
                                                                Acidente  com pessoas na Plataforma” UBARANA 3” 
                                                                       Relatório de Investigação de Segurança Marítima                                                                                                                                                                                      
   

22 

desembarque; houve demora na remoção dos acidentados para evacuação por Missão Aero 

Médica (MAM); o motor do guindaste foi colocado em funcionamento sem a verificação 

das causas que levaram à sua parada, sem comando do operador, e do cheiro de queimado 

observado; houve falta de controle do operador sobre o guindaste. 

Ressalta-se que equipamentos não podem continuar a operar enquanto falhas são 

detectadas e correções não são efetuadas.  

 

XII - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:  

. O acidente ocorreu por conta de uma cadeia de diferentes fatores, causados, 

provavelmente, pelo descumprimento dos procedimentos de manutenção e controle dos 

equipamentos e da plataforma em seu conjunto.  

Assim, recomenda-se:  

1 – a implementação de melhorias nos treinamentos, visando reduzir o tempo de 

remoção de pessoas acidentadas nas plataformas que não disponham de heliponto; 

 2 - a reavaliação do programa de manutenção do guindaste, em função da utilização 

continua desde a sua instalação;  

  3 - que os operadores de equipamentos e sistemas conheçam suas limitações e 

possibilidades, face às situações de emergência. 

  4 – o Sistema de Gerenciamento de Segurança deve ser revisto para  prever e avaliar 

todos os riscos nas operações realizadas a bordo.  

 5 - as consequências pessoais, materiais e financeiras de um acidente ou uma 

ocorrência inesperada envolvendo operações marítimas podem ser devastadoras e esse fato 

ressalta a importância de haver um escopo de verificação das rotinas de manutenção de 

equipamentos bem definida, com referência técnica, competência e supervisão efetiva, de 

forma a ser obtida a qualidade do serviço.  

 

 

 

  
  

 


	VII – PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE:

