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Abstract: Several catastrophic accidents occurred in the 
history of oil industry and, beyond the economic and 
environmental impacts, such accidents had tragic outcomes 
with irreparable human losses. Due to the high 
environmental risk inherent to the oil production activities, 
throughout the years, Brazilian authorities concluded that 
there was a need for greater operational control on this 
sector, which led to the creation of a specific environmental 
legislation to limit the consumption and environmental 
resource degradation. In this paper we will present some 
environmental legislation applicable to the oil industries and 
the penalties of some of the major environmental accidents 
in the history of this sector. In addition, we will present the 
possible causes of the recent accident with the FPSO 
(floating production storage and offloading) Cidade de São 
Mateus and an estimate of the fee that Petrobras/BW may 
have to pay according to the law. 
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Resumo: Historicamente, já ocorreram diversos acidentes 
catastróficos na indústria do Petróleo, ocorrências estas 
que, além de grandes impactos econômicos e ambientais, 
tiveram trágicos desfechos com perdas humanas 
irreparáveis. Devido aos altos riscos que as atividades 

petrolíferas oferecem ao meio ambiente, ao longo do 
tempo, as autoridades brasileiras perceberam a necessidade 
de um controle maior das operações deste setor, criando 
dessa forma uma legislação ambiental específica que 
limitasse o consumo e degradação dos recursos ambientais. 
Neste trabalho serão apresentadas algumas legislações 
ambientais aplicáveis à indústria de petróleo e as 
penalidades de alguns dos principais acidentes ambientais 
da história deste setor. Além disso, serão apresentadas as 
possíveis causas do recente acidente ocorrido com o FPSO 
(Unidade flutuante de produção, armazenamento e 
transferência) Cidade São Mateus e uma estimativa da 
penalidade que as empresas Petrobras/BW podem sofrer de 
acordo com o que descreve a legislação vigente. 

Palavras-chave: FPSO Cidade de São Mateus, acidente, 
legislação ambiental, petróleo, impacto ambiental. 

1 Introdução 

O Brasil é agraciado com uma gama de recursos disponíveis 
para geração de energia. Quer seja energia hidráulica, 
eólica, solar, térmica, nuclear e de petróleo, todas 
necessitam de uma logística eficaz para que seu transporte 
seja efetuado da melhor maneira possível.  

O transporte da energia proveniente do petróleo é realizado 
por tubulações, que são meios de distribuição de óleo, gás e 
derivados, muito utilizados na indústria petrolífera. Para 
garantir uma malha dutoviária eficiente é necessária uma 
atenção especial aos mecanismos de controle para a 
segurança de sua operação, pois uma falha ou dano causado 
a este sistema pode impactar negativamente tanto o 
processo produtivo, quanto o meio ambiente. 

O transporte de fluidos por meio de tubulações apresenta 
algumas vantagens, como: a flexibilidade de produtos e 
capacidade de transporte, além de baixo custo se 
comparado ao transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. 

Todavia, apesar das vantagens apresentadas na utilização de 
tubulações, existe a possibilidade de ruptura das linhas de 
distribuição e possíveis vazamentos. Um vazamento durante 
o transporte dos fluidos pode ser gerado, entre outros 
motivos, devido à corrosão, defeitos de fabricação, falhas 
nas conexões, erosão e fadiga. A ocorrência de um 
vazamento pode causar graves danos ou acidentes ao meio 
ambiente, a depender da quantidade e do tipo de produto 
liberado. Isto motivou o estabelecimento de regulamentos 
mais severos por parte dos governos para controlar os 
impactos ambientais, visando diminuir os acidentes. 

A indústria petrolífera enfrentou graves problemas com 
vazamentos em tubulações. Citam-se como exemplos o 
acidente na Bahia de Guanabara (Janeiro de 2000), do Rio 
Iguaçu (Julho de 2000), Plataforma P-36 (Agosto de 2001), 
Golfo do México (Abril de 2010), Bacia de Campos 
(Novembro de 2011) e o mais recente, com o navio FPSO 
Cidade de São Mateus, em Aracruz – ES, foco principal desse 
estudo. 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo realizar um 
levantamento das principais leis ambientais que tangem o 
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ramo da indústria de petróleo, evidenciar os principais 
acidentes ocasionados por vazamentos em tubulações, 
sobretudo com a Petrobrás, e relacionar às leis atuantes 
com o estudo de caso envolvendo o acidente com o navio 
plataforma FPSO Cidade de São Mateus.  

2 Principais programas de prevenção ao meio ambiente 
e as legislações atuantes 

O impacto que um derramamento de óleo e de seus 
subprodutos causa ao meio ambiente pode variar de acordo 
com a composição do óleo, visto que quanto mais solúvel 
for essa composição, mais tóxico ele será; do montante 
derramado, do período do ano, de fatores meteorológicos e 
oceanográficos, do local onde ocorreu, da 
biodisponibilidade dos hidrocarbonetos e também da 
situação biológica em que se encontram os organismos 
vivos no momento em que ocorre a contaminação [19].  

A comunidade internacional tem tentado ao máximo 
desenvolver programas de prevenção e controle de 
acidentes, com intuito de propiciar ações rápidas frente a 
uma emergência, visando poupar a natureza e o meio 
ambiente. A exemplo disso, existem alguns programas que 
foram criados com o objetivo de dar suporte aos países que 
passam por eventuais acidentes e alguns destes são 
apresentados a seguir [10]:  

1) Diretiva de Sevezo – Diretiva 82/501/EEC – Comunidade 
Europeia (CD 82/50L/ EEC). Esta Diretiva foi proveniente da 
elaboração conjunta de países da Comunidade Europeia 
tendo por meta prevenir, treinar e responder acidentes 
industriais de grandes proporções, conseguindo diminuir as 
consequências para os colaboradores, para a população e o 
meio ambiente.  

2) CAER – The Community Awaeness and Emergency 
Response. Sob coordenação da Chemical Manufacteurs 
Associations (CMA) dos Estados Unidos da América, o 
programa tem por objetivo criar ações locais de resposta 
provenientes de emergências químicas, fazendo a inserção 
nos planos das indústrias, na comunidade e nos órgãos 
ambientais.  

3) Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. Programa da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a 
prevenção de acidentes industriais ampliados, visa ajudar os 
países no controle no manuseio de substâncias perigosas, 
com objetivo de proteger os funcionários, a população e o 
meio ambiente.  

4) IPCS – International Programme on Chemical Safety. 
Realizado pela Organização Mundial das Nações Unidas 
(ONU), o IPCS visa propiciar atendimento aos países com 
informações científicas, afim de que estes consigam 
desenvolver ações de segurança química própria e, 
mediante ao apoio internacional, possam criar formas de 
prevenção e de correção dos efeitos nocivos dos produtos 
químicos, além de conceder auxílio em casos de 
emergência.  

Com base nas informações anteriores, é possível perceber 
que a comunidade internacional tem tomado medidas para 

evitar e até mesmo minimizar os impactos que o meio 
ambiente sofre quando se tem um acidente ambiental. 

Para a Constituição Federal, um impacto ambiental não é 
uma simples modificação do meio ambiente e sim uma 
degradação drástica do ambiente, que prejudica a qualidade 
ambiental [18]. 

Para realizar uma análise dos impactos gerados pelas 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás 
(E&P) é necessário identificar os impactos ambientais 
presentes nos estudos ambientais (Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e Relatório de Avaliação Ambiental - RAA) 
de procedimentos de licenciamento ambiental protocolados 
na Coordenação Geral de Licenciamento de Petróleo e Gás -  
CGPEG/IBAMA [19]. 

A Constituição Brasileira representa a lei maior do sistema 
jurídico brasileiro que deve ser considerada e seguida pelas 
demais legislações. A Constituição Federal (CF) de 1988 foi a 
primeira a dedicar um capítulo específico para o meio 
ambiente. O art. 225 da CF deixa claro que todos têm direito 
a um meio ambiente equilibrado e que isso é dever de 
todos, deixando claro que as responsabilidades não são 
apenas do Poder Público, mas da sociedade como um todo 
[11]. 

No Brasil, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (“Lei do 
Petróleo”) e o Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998 
criou a Agência Nacional do Petróleo, Biogás e 
Biocombustíveis – ANP, autarquia especial integrante da 
administração federal indireta, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, que tem por objetivo elaborar a regulação, 
a contratação e a fiscalização das atividades econômicas da 
indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na 
legislação, nas diretrizes do Conselho Nacional de Política 
Energética – CNPE e em conformidade com os interesses do 
País.  

Segundo o Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000, o 
CNPE é um órgão de assessoramento do Presidente da 
República que estabelece políticas e diretrizes de energia, 
que tem como objetivo promover o aproveitamento 
consciente dos recursos energéticos brasileiros, assegurar o 
suprimento de insumos energéticos às áreas mais distantes, 
formular diretrizes para importação e exportação, dentre 
outras. Estas diretrizes deverão ser implementadas pela 
ANP [10]. 

De acordo com Chianca [11], o Brasil possui diversas 
legislações que foram criadas com o intuito de preservar o 
meio ambiente. Em relação às atividades de exploração e 
produção de petróleo podem ser destacadas as seguintes 
convenções internacionais que foram internalizadas: 

1) Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil 
em Danos Causados por Poluição por Óleo, que consta no 
Decreto n° 79.437/77; 

2) Convenção Internacional para Prevenção da Poluição 
Causada por Navios, que foi internalizada por meio do 
Decreto n° 2.508/98; 
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3) Convenção Internacional sobre Reparo, Resposta e 
Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, que foi inserida 
a nossa legislação por meio do Decreto n° 2.870/98.  

Além de ser uma obrigação, a legislação ambiental é uma 
imposição de limites para o consumo e degradação dos 
recursos naturais, que visa organizar e controlar o ambiente 
de forma organizada dentro da sociedade. No Brasil, a União 
é responsável por legislar recursos como as águas, energia, 
jazidas, minerais, entre outros. Tanto o Estado como o 
Município podem exercer o papel de legislar e defender o 
meio ambiente [17]. 

Atualmente, estão em vigor algumas leis e decretos que 
descrevem as penalidades relativas aos possíveis impactos 
causados por poluição de óleo ao meio ambiente. Segundo a 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, destacam-se: 

1) Decreto Federal n° 83.540 de 1969 que normaliza a 
aplicação da Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por 
Óleo e dá outras providências [3]. 

2) Lei Federal n° 6.938 de 31/08/81 que dispõe sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente. Esta política visa a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana. Esta lei trata da responsabilidade civil 
quando ocorre algum dano por poluição e as penalidades 
para os poluidores, obrigando os mesmos a reparar os 
danos gerados ao meio ambiente e terceiros ou indenizá-los 
[4]. 

3) Lei Federal n° 7.347 de 24/07/85 é a lei que disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e 
dá outras providências [5]. 

4) Lei Federal n° 9.605/98 é a “Lei de Crimes Ambientais”, 
que trata sobre as sanções penais e administrativas oriundas 
de condutas e atividades que impactam o meio ambiente. 
Esta lei evidencia as circunstâncias que agravam e atenuam 
a pena. Além disso, destaca as principais consequências de 
um dano ambiental e suas respectivas penalidades [6]. 

5) Decreto Lei n° 3.179/99 dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente (contra a fauna e flora), e dá outras providências, 
como sanções aplicáveis à poluição, as infrações contra o 
ordenamento urbano e o patrimônio cultural, as infrações 
administrativas contra a administração ambiental. Nesta lei, 
são descritos todos os tipos de penalidades e os infratores 
que causarem poluição que resulte em danos à saúde 
humana, a fauna ou a flora, podem receber multa que varia 
de R$1.000,00 a R$ 50.000.000, ou ainda multa diária [7]. 

6) Lei Federal n° 9.966 de 28/04/2000, também denominada 
de “Lei do óleo e outras substâncias nocivas”, descreve a 
prevenção, controle e fiscalização da movimentação de óleo 
e outras substâncias nocivas/perigosas, para que não ocorra 

danos ao meio ambiente devido ao lançamento destas 
substâncias em águas [8].           

7) O Decreto Federal n° 4.136 de 20/02/2002 descreve 
sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às 
regras de prevenção, controle e fiscalização previstas na Lei 
Federal 9.966/00. As sanções podem variar entre 
advertência, multa, suspensão total ou parcial das 
atividades. A depender do impacto, o infrator estará sujeito 
a multa diária que pode variar de R$7.000,00 a R$70.000,00 
[9]. 

Ao analisar especialmente a empresa Petrobras, devido ao 
seu ramo de negócio, observa-se que ao longo de sua 
trajetória, a empresa enfrentou inúmeras situações 
delicadas, seja por questões de natureza política, ambiental, 
financeira e administrativa, sendo que esta última está 
atualmente com maior evidência na mídia, devido às 
investigações sobre irregularidades em torno da estatal [13]. 

Quando não existia um controle e legislação eficaz, os 
acidentes ocorridos no setor petrolífero deixavam de ser 
plenamente divulgados. Porém, a partir da década de 80, 
com o avanço de novas tecnologias no setor de exploração 
de petróleo, o conceito de desenvolvimento sustentável e 
de responsabilidade social passou a ficar em evidência. 
Dessa forma, acidentes envolvendo vazamentos de óleo e 
outros impactos ambientais tomaram grandes proporções, 
ampliando a visibilidade do que as atividades petrolíferas 
podem ocasionar para o meio ambiente e a sociedade; 
portanto, o controle das atividades deste setor passou a 
representar uma importante fonte de reputação e 
credibilidade [2]. 

A partir de então, a população, os órgãos ambientais e a 
imprensa passa a ter acesso a essas informações e esses 
acidentes começam a influenciar na imagem e credibilidade 
da empresa, fazendo com que a Petrobras reavaliasse suas 
condutas de responsabilidade social e ambiental. Apesar de 
todo cuidado, em virtude de falhas nos equipamentos ou 
procedimentos, vários acidentes ainda continuaram a 
acontecer e alguns desses serão apresentados a seguir.  

3 Acidentes ambientais relevantes ocasionados por 
vazamento de óleo 

Ao analisar o histórico dos impactos ambientais da indústria 
do Petróleo em um período de 25 anos, encontram-se 
muitos desastres ambientais com grandes proporções, que 
incluem derramamento de óleo e impactos à fauna, à flora e 
à sociedade. A seguir serão destacados os principais 
desastres ocorridos neste setor, bem como as penalidades 
que foram aplicadas, fazendo-se valer a legislação. 

1) Março de 1989 – O acidente com o navio da Exxon Mobil,  
na Enseada do Príncipe Guilherme (Prince William Sound), 
Alasca, EUA, derramou cerca de 42 milhões de litros de óleo 
cru, que se espalhou por aproximadamente 28 mil 
quilômetros quadrados de oceano e por mais de 2000 
quilômetros da Costa. A empresa foi responsabilizada em 
1996, para arcar com indenização de US$ 5 bilhões, porém 
este valor foi posteriormente reduzido para 500 milhões 
[14].  
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2) Janeiro de 2000 – Um duto da Petrobras que ligava a 
Refinaria Duque de Caxias até o terminal Ilha d’Água, na Ilha 
do Governador, rompeu-se provocando um derramamento 
de 1,3 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara (RJ). 
Este desastre entrou para a história como um dos piores 
acidentes ambientais ocorridos no Brasil. Na época do 
ocorrido, a Petrobras destinou em multa R$ 35 milhões para 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e pagou mais R$ 15 milhões 
para a revitalização da baía [1]. 

3) Março de 2001 – A área da Serra do Mar, no litoral do 
Paraná, foi atingida por um vazamento de 57 mil litros de 
óleo diesel do poliduto Olipar, que conecta a Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (Curitiba), 
até um terminal de Paranaguá. A Petrobras foi condenada a 
disponibilizar R$ 102 milhões em indenização, sendo que 
deste valor R$ 12 milhões serão destinados exclusivamente 
para a recuperação integral da área impactada [20].  

4) Abril de 2010 – Ocorreu a explosão de uma plataforma da 
British Petroleum (BP), liberando cerca de 750 milhões de 
litros de óleo no mar do Golfo do México (EUA). Segundo 
Grando [16], o banco britânico Barclays Capital estimava 
que o acidente deveria custar 23 bilhões de dólares à BP, 
entre indenizações, gastos com a recuperação da área 
afetada e perda de receita. Só o governo americano aplicou 
uma multa de 69 milhões de dólares e a marca da empresa, 
antes avaliada em 17 bilhões de dólares, pode ter seu valor 
reduzido à metade.  

5) Novembro de 2011 - O acidente num poço de petróleo da 
empresa americana Chevron no Campo do Frade, na Bacia 
de Campos, resultou no vazamento de 3.700 barris de 
petróleo cru para o mar, a uma distância de cerca de 120 km 
da costa do Estado do Rio de Janeiro. A Chevron sofreu uma 
multa de R$ 35 milhões pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), devido a 
irregularidades encontradas durante investigação sobre o 
primeiro vazamento da petroleira. Já o IBAMA, aplicou uma 
multa de R$ 50 milhões à empresa, que recorreu da decisão 
[12].  

Os casos apresentados são exemplos de acidentes colossais, 
que, devido à proporção que tomaram, contribuíram para 
que os órgãos responsáveis atuantes garantissem o 
cumprimento da legislação e para que houvesse programas 
de recuperação para as áreas que tiveram o meio ambiente 
degradado. 

4 Metodologia 

Considerando o levantamento realizado anteriormente 
sobre as principais legislações atuantes na indústria 
petrolífera, estas informações serão utilizadas agora para se 
conseguir prever qual será o desfecho do estudo de caso 
pertinente ao acidente com o navio plataforma FPSO cidade 
de São Mateus, relacionando o que contempla a legislação, 
com as informações levantadas sobre o acidente.  

Para se obterem informações de relevância sobre o estudo 
de caso em questão, foi necessário a realização de pesquisas 

documentadas, mediante dissertações, artigos, revistas e 
portais de notícias na internet.  

Além disso, algumas informações relacionadas ao acidente 
foram obtidas em parceria com o sindicato dos petroleiros 
do Espírito Santo (SINDIPETRO), por intermédio de e-mail e 
telefonemas, o que possibilitou que este estudo tomasse 
forma para ser fundamentado. 

Deve-se ressaltar que informações importantes sobre a 
análise do acidente não foram disponibilizadas para esta 
pesquisa, tendo sido alegado por fontes do Sindipetro que 
são relatórios sigilosos e que não estão disponíveis para o 
público, além de entenderem que as autoras não fazem 
parte do problema ocorrido, não podendo ter acesso a tais 
documentos. 

Assim sendo, serão apenas estimadas as penalidades que 
podem recair sobre a Petrobras e a empresa BW, tendo 
como embasamento a legislação vigente. Após a divulgação 
oficial do relatório e com a conclusão das investigações, será 
possível que outros estudos comprovem se as estimativas 
realizadas neste trabalho foram dissonantes da realidade. 

4.1 Estudo de caso referente ao FPSO Cidade de São 
Mateus 

O FPSO Cidade de São Mateus está localizado na Bacia do 
Espírito Santo, no Campo de Camarupim, a 
aproximadamente 40 km do continente, sendo que Aracruz 
é o município em terra mais próximo. Mesmo atualmente 
em exploração, o empreendimento só será finalizado 
totalmente no ano de 2020. 

O gás produzido no Campo de Camarupim é processado 
pela Unidade de Exploração e Produção e exportado por 
meio de um gasoduto de 12” e 5 km de extensão, conectado 
a um PLEM (Pipeline and Manifold), seguindo até a UTGC 
(Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, localizada no 
município de Linhares) por um gasoduto de 24” e 55 km de 
extensão. O óleo que possa vir a ser produzido será escoado 
por meio de navios aliviadores [23].  

Para tal exploração, foi realizado todo o procedimento de 
licenciamento ambiental, referente ao Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) 
e protocolados na Coordenação Geral de Licenciamento de 
Petróleo e Gás [23]. 

Pela avaliação dos estudos, foi comprovado que em caso de 
acidente naquela localidade o potencial de danos 
ambientais seria considerável, pois na região são 
encontradas praias arenosas, costões rochosos, lagoas 
costeiras, estuários e manguezais, que são ecossistemas 
pouco estudados e considerados de extrema sensibilidade e 
importância biológica para conservação. Além disso, existe a 
Reserva de Comboios, sede do Projeto Tamar na região, 
situada bem próximo ao empreendimento, e com grande 
probabilidade de ser atingida, caso houvesse um 
derramamento de óleo a partir do Campo de Camarupim 
[23]. 

O que não era esperado na prática, mas previsto em 
estudos, aconteceu. Na quarta-feira, dia 11 de Fevereiro de 
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2015, o navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, da 
norueguesa BW Offshore, que atuava no campo de 
Camarupim, responsável pela produção de 2,2 milhões de 
metros cúbicos gás/dia, explodiu, deixando 9 mortos e 
outros 26 trabalhadores feridos [24]. 

Após a explosão na casa de bomba, para realizar a vistoria 
no local, estiveram presentes dois agentes da Polícia 
Federal, cinco oficiais da Marinha, dois representantes da 
BW Offshore, um auditor da empresa classificadora ABS e 
auditores do Ministério do Trabalho, cada um executando 
suas funções para conseguir um veredito sobre a causa da 
explosão [24]. 

A comissão que investigou as causas do acidente afirmou 
que a BW tem ótimas práticas em seus processos e um 
sistema de gestão adequado, porém a própria Petrobras 
admitiu que a empresa possui alguns problemas de gestão e 
que vários procedimentos documentados não estavam 
sendo cumpridos [24]. 

O Sindipetro-ES não assinou esse primeiro relatório restrito 
realizado, em virtude de considerá-lo inconsistente, visto 
que, no relatório, os relatos das vítimas e dos trabalhadores 
indicados pela comissão e pelo sindicato foram 
desqualificados e desconsiderados em sua elaboração. Além 
disso, foi desconsiderado o documento que relata 
informações dadas por um integrante da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) que atuava na 
Plataforma da BW e que havia sido transferido para outra 
embarcação por denunciar irregularidades na operação do 
FPSO. 

Até o momento, não se tem relatórios oficiais 
disponibilizados com a confirmação do impacto que a 
explosão causou ao meio ambiente, nem suas causas. Mas 
do relatório oficial que está por vir, deve-se esperar que 
algumas dúvidas sejam esclarecidas, como: se o acidente 
ocorreu por falhas humanas, se faltou fiscalização ou se a 
legislação foi cumprida. 

Segundo Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo [24], 
dentre as possíveis causas da explosão estão: 

1) A falta de manutenção de equipamentos; 

2) A precarização dos equipamentos que as empresas 
terceirizadas impõem ao trabalho.  

Ainda de acordo com Sindicato dos Petroleiros, está previsto 
para Novembro de 2015 o resultado final de toda a 
investigação que tange o acidente com o FPSO Cidade de 
São Mateus. De fato, hoje o que é de conhecimento público 
são apenas especulações e notícias prévias divulgadas por 
veículos de comunicação, sem uma causa oficial, como 
mencionado em pesquisa junto ao sindicato da categoria.  

Porém, segundo informações divulgadas pelo Portal G1 no 
dia 11 de junho de 2015 [21], no Relatório preliminar da 
Petrobras constam as causas do acidente, que contemplam 
desde falhas técnicas até falhas de procedimentos e de 
tomadas de decisões. Afirmam ainda que, de acordo com 
este relatório interno, houve a instalação de uma peça 
inadequada aos padrões que necessitavam o sistema; 

tratava-se de um terminal cego (flange) que pertencia ao 
circuito e fazia a transferência de água e óleo condensado. A 
peça utilizada deveria ter uma resistência à pressão maior 
que ela suportava, pois o sistema exigia maior resistência. 

Dessa forma, o fato do equipamento não ser compatível foi 
desprezado durante as atividades no FPSO, sendo levado em 
conta apenas no dia do acidente, pois houve um erro na 
abertura e fechamento das válvulas, fazendo com que a 
pressão aumentasse em uma das linhas e que o flange 
abrisse antes do sistema de segurança conseguir desligar a 
bomba. Em seguida, ocorreu vazamento de gás que 
propiciou a explosão na casa de bombas.  

Ainda sobre os fatos contidos no Relatório extraoficial da 
Petrobras, o G1 relata que não existia um planejamento e 
análise dos riscos da atividade de troca de linhas que 
transportavam fluidos de um tanque para outro. Outra 
questão discutida no relatório é referente ao fato de ter sido 
enviada uma equipe até a sala de bombas, local onde 
ocorreu a explosão, mesmo tendo soado anteriormente um 
alarme de gás que informava uma anomalia no processo. 

Segundo informações divulgadas ao portal Gazeta Online 
[15] no dia 11 de junho de 2015, os profissionais que 
atuavam no navio não estavam preparados para agirem 
frente a um sinistro, pois não haviam sido realizadas 
simulações anteriores que treinassem os funcionários no 
plano de atendimento a emergência do FPSO.  

O impasse sobre as possíveis causas reina entre o sindicato 
e a comissão de investigação, visto que muitas vezes essas 
comissões querem transferir a responsabilidade das 
empresas, alegando que a causa do acidente ocorreu por 
falha humana. Já o sindicato defende os direitos do 
trabalhador e não aceita que as responsabilidades sejam 
transferidas. 

É muito importante que haja informações reais sobre os 
danos gerados pela explosão do FPSO Cidade de São Mateus 
e seus culpados, para que estes sejam responsabilizados. 
Porém tais informações só serão possíveis após a divulgação 
do laudo oficial. 

Como descrito anteriormente, existe uma legislação que 
deve ser cumprida para que as atividades de exploração, 
produção, transporte e distribuição de petróleo ocorram da 
melhor maneira possível. Estas leis amparam o meio 
ambiente e a população, para que os responsáveis por 
causar algum dano sejam punidos. Mas de fato, existe um 
questionamento que aguarda resposta: Será que no 
acidente com o FPSO Cidade de São Mateus, a Petrobras e a 
BW Offshore irão se responsabilizar pelos danos gerados? 

Da legislação vigente, entre leis e decretos, podem ser 
destacados: 

1) Decreto Federal n° 83.540 de 1969; 

2) Lei Federal n° 6.938 de 31/08/81;  

3) Lei Federal n° 7.347 de 24/07/85;  

4) Lei Federal n° 9.605/98;  
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5) Lei Federal nº 9.847; 

6) Decreto Lei n° 3.179/99;  

7) Lei Federal n° 9.966 de 28/04/2000; 

8) O Decreto Federal n° 4.136.  

Todas estas legislações deixam clara a responsabilidade que 
as empresas exploratórias possuem com o meio ambiente e 
com a população. No entanto, no acidente em questão, 
ainda é inviável relacionar às leis que vigoram com o que de 
fato aconteceu durante este incidente e apontar 
culpados/responsáveis, visto que relatório algum está 
disponível publicamente.  

O que de fato se espera é que a fiscalização seja mais 
imponente nas atividades offshore, se por um acaso houve 
falhas confirmadas durante o processo produtivo no FPSO. 
Espera-se que sejam extraídas as lições provenientes deste 
acidente e que durante as atividades relacionadas a este 
setor, os erros humanos sejam minimizados. Espera-se que 
as empresas tenham consciência e incentivem o trabalhador 
para que ele receba recursos e segurança suficiente para 
realizar suas atividades, para que de fato suas tarefas sejam 
bem executadas, evitando futuros acidentes. 

Também é desejável que as punições sejam realmente 
aplicadas aos responsáveis pelas falhas ocorridas no 
acidente, pois o cumprimento das leis para a indústria do 
petróleo não cabe à população afetada e sim aos órgãos 
fiscalizadores e competentes. É necessário que os motivos 
da tragédia sejam analisados, para que os verdadeiros 
culpados sejam punidos, seja com restrições de licitações, 
multas, advertências, dentre outras. 

Dependendo do cenário algumas características do meio 
podem ser perdidas, mas, de forma geral, é possível obter 
uma recuperação satisfatória de muitos ambientes. Porém, 
a vida dos trabalhadores que morreram no referido acidente 
e as consequências que as famílias afetadas sofreram não 
podem ser devidamente compensados. Uma possível 
indenização dos familiares não deve isentar as 
responsabilidades com a sustentabilidade e segurança que 
as empresas devem cumprir, pois tais deveres não devem 
ser validados apenas depois que acontece um incidente, 
mas sim fazer parte da rotina de operação de qualquer 
unidade. 

Esse tipo de acidente não é um fato isolado, visto que no 
ano de 2014, foram mais de vinte acidentes neste setor, 
todos eles com pelo menos um óbito [24]. 

Os impactos reais do acidente com o FPSO Cidade São 
Mateus ainda não foram divulgados, porém sabe-se que o 
potencial de produção da plataforma era de 35 mil barris de 
óleo por dia (bbl/dia) e de 10 milhões de metros cúbicos de 
gás por dia (Mm

3
/dia). Logo, um possível vazamento de 

qualquer uma das substâncias impactaria severamente a 
área onde o navio estava produzindo e as zonas costeiras 
[15]. 

Quando se estimam as penalidades possíveis do acidente 
com o FPSO, a partir de correlações com os acidentes mais 
recentes ocorridos no Brasil, como o da Chevron, onde o 

poço em que houve o vazamento possuía uma produção 
média diária de 11.170 m³/dia ou 70.258 bbl/dia de 
petróleo, 860 Mm³/dia de gás e 2.035 m³/dia ou 12.800 
bbl/dia de água, podem-se especular algumas conclusões 
antes do laudo final do acidente estudado. 

Segundo noticiado pelo Portal UOL em 27 de setembro de 
2012 [22], a penalidade para o acidente ocorrido na Bacia 
de Campos, que foi contemplada pelo Decreto n° 4.136, foi 
de uma multa no valor de R$ 25 milhões, com os descontos 
previstos na Lei n° 9.847 aplicado sobre a Chevron. Quando 
comparada a produção média desse poço com o potencial 
de produção do estudo de caso do FPSO Cidade de São 
Mateus, observa-se que em condições semelhantes, ou seja, 
considerando um impacto gerado devido ao derramamento 
de óleo, este último acidente teria metade da penalidade 
(multa) sofrida pela Chevron. 

Até o momento, não se sabe se houve vazamento de óleo 
no acidente, mas devido a explosão ocorrida na casa de 
bombas, há certeza de que houve vazamento de gás para a 
atmosfera. Como os maiores acidentes ocorridos na história 
da Indústria do Petróleo não contemplam uma divulgação 
ampla sobre o vazamento de gases, é muito mais difícil 
estimar o possível impacto destes vazamentos e as 
penalidades para tal acidente. 

Em uma análise puramente comparativa entre o acidente da 
Chevron e do FPSO Cidade São Mateus, corrigindo a inflação 
do período (2011 a 2015), foi estimada uma multa com o 
valor de aproximadamente R$16.000.000,00. Isso sem 
contar as despesas decorrentes do acidente, como a parada 
da operação do navio plataforma, indenizações e prejuízos 
com os estragos que a explosão causou. 

As penas aplicadas, mesmo que sejam rígidas e custosas, 
não substituem a perda das famílias, os impactos à 
sociedade, fauna e flora. As punições para os infratores no 
setor petrolífero precisam ser mais severas, para que eles se 
conscientizem da importância de executarem suas 
atividades com responsabilidade, priorizando a vida e a 
sustentabilidade. 

5 Considerações finais 

Como se pode perceber, os dutos são fundamentais na 
indústria petroleira; todavia, quando por qualquer razão 
ocorrem falhas, o meio ambiente de maneira geral e a 
sociedade, sofrem com as consequências. Como 
demonstrado, em vários acidentes ocorridos neste setor, a 
legislação foi cumprida e as empresas foram punidas com 
multas milionárias. Essas punições tem caráter corretivo e 
de conscientização, visto que o ideal seria não haver 
acidentes e, consequentemente, não haver a necessidade 
da aplicação de multas tão custosas. 

Ao analisar o estudo de caso com navio plataforma FPSO 
Cidade de São Mateus, pode-se notar a existência de uma 
incógnita no caso, visto que a população só saberá o que 
aconteceu de fato com o Navio Plataforma, bem como os 
impactos ambientais gerados pela explosão, após a 
divulgação dos relatórios previstos para Novembro de 2015.  
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Para este caso, é impossível até o presente momento 
afirmar se a legislação foi ou não cumprida, visto que 
informações tão mais básicas, como a causa do acidente, 
não foram ainda divulgadas para o público. Somente após a 
liberação, será possível responder a perguntas do tipo: - O 
motivo do acidente foi acarretado por falhas humanas? Ou 
ainda: - As legislações vigentes estão sendo atendidas pelas 
empresas envolvidas? Qual a punição necessária? 

Contudo, por meio dos resultados de penalidades 
submetidas a outras empresas que passaram por problemas 
semelhantes ao do FPSO Cidade de São Mateus, sobretudo à 
Chevron, fazendo uma comparação entre quantidades de 
produção de óleo e gás para respectivos acidentes, pode-se 
estimar uma possível multa que irá recair sobre a Petrobras.  

Para essa estimativa, também foi levado em consideração o 
que informa a legislação vigente sobre valores de multas 
aplicadas de acordo com os danos ocasionados, 
principalmente informações oriundas da Lei Federal n° 
6.938 de 31/08/81; Lei Federal nº 9.847; Decreto Federal n° 
4.136; Lei Federal n° 9.966 de 28/04/2000 e Decreto Lei n° 
3.179/99, que deu amparo legal para essa estimativa. 

Porém, deve ficar claro que o que se tem é apenas uma 
estimativa e, ao final do processo de investigação e, por 
conseguinte, do julgamento do caso, o valor da multa 
destinado à Petrobras/BW pode ou não se equiparar ao 
cálculo realizado, de 16 milhões de reais.  

Assim, para trabalhos futuros, sugere-se que seja analisado 
o resultado oficial do processo envolvendo o FPSO Cidade 
de São Mateus, e que principalmente seja comparado o 
valor da multa aplicada à Petrobras, para que possa ser 
dada continuidade ao estudo, caso o valor seja muito 
dissonante com o estimado. 
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