
 

 

 

 

 

TEMA: Análise e discussão do caso da explosão e afundamento da Plataforma de Petróleo 
P36. 

 

Maior plataforma de produção de petróleo em alto-mar à sua época, a P-36 tinha a função de 
servir como um instrumento importante para exploração petrolífera na costa brasileira, uma 
megaestrutura operacional que custou à estatal brasileira US$ 350 milhões. Na madrugada do 
dia 15 de março de 2001 ocorreram duas explosões em uma das colunas da plataforma P36. 
Segundo a Petrobras, 175 pessoas estavam no local no momento do acidente das quais 11 
morreram, todas integrantes da equipe de emergência da plataforma. Depois das explosões, a 
plataforma tombou levando ao seu afundamento no dia 20 de março, em uma profundidade de 
1200 metros e com estimadas 1500 toneladas de óleo ainda a bordo. Quais as causas deste 
acidente? Quantas análises foram feitas? Quais as metodologias foram usadas e quais são os 
resultados destas investigações? Há convergência ou divergências entre elas? Será que as lições 
do caso foram incorporadas no aprendizado da organização? Qual a relação do caso com as 
políticas de gestão de segurança e com as mortes que continuam ocorrendo na cadeia produtiva 
do petróleo? A discussão é ainda mais pertinente no atual contexto da intensificação do Pré Sal. 
Participe e Divulgue.  

Dia 4 de Dezembro, quarta-feira, das 08h30 às 12:30 h 
Local: Faculdade de Saúde Pública, USP - Auditório João Yunes.  Av. Dr. Arnaldo 715 – Cerqueira 
Cesar, São Paulo, Cap. Ao lado do Metrô Clínicas. 

Programação:  

8:30h Abertura e apresentação do Vídeo com o resumo da investigação oficial da Petrobras  
Coordenação: Dr. Danilo Fernandes Costa,  Auditor Fiscal do MTE  SP  
9:00 Palestra – Análise do Acidente da P.36, usando abordagem organizacional – Prof. Dr. Marcelo 
Parada Figueiredo UFF, RJ 
10:30h - Intervalo  
10:45h – Comentários sobre o caso – Prof. Dr. Ildeberto Muniz Almeida – UNESP Botucatu. 
10:30h – A visão do Sind. dos Trabalhadores sobre o caso – Aguarda confirmação 
11:00h – Debate  
12:00 h Encerramento 

 
 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: 

http://www.moodle.fmb.unesp.br/course/view.php?id=52  

 O encontro será gravado e, posteriormente, disponibilizado no IPTV.USP e no canal do Youtube: 
http://www.youtube.com/forumacidentes 

 As inscrições são livres e gratuitas: com antecedência na Página da Faculdadede Saúde Pública 
(http://www.fsp.usp.br/site/eventos/index/1)  ou no momento do evento. 
 

Apoio: Fundo de Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária – 

USP; PROEX-UNESP; CEREST Piracicaba; DVST/CVS/SES-SP e CEREST ESTADUAL SP; Gerencia Regional do Min. do 
Trabalho e Emprego de Piracicaba; Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; FUNDACENTRO; CGSAT-SVS-MS; 
CNPq; FAPESP Proc. 12-04721-1.    
Coordenação do Fórum: Prof. Dr. Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br), Prof.ª Drª M. Dionísia do A Dias 
(dionisia@fmb.unesp.br)  e Prof. Ass. Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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