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DIFICULDADES EM OPERAÇÕES OFFSHORE
Um helideque offshore deve contemplar para um pouso, uma área que possa ser transformada em
área de estacionamento, decolagem imediata, aproximação e pouso. Em comparação, um heliponto
terrestre pode ter áreas de estacionamento separadas e uma clearway de partida contendo uma
área para decolagens rejeitadas. O arranjo onshore permite mais espaço para acomodar efeitos de
quaisquer condições ambientais adversas e erros operacionais.
Por razões econômicas, o helideque offshore deve ocupar a menor área de layout possível (incluindo
qualquer área de estacionamento). O ambiente que envolve o helideque deve estar livre de obstáculos
permanentes no setor de obstáculos e apenas obstruções limitadas no setor de obstáculos limitados.
Problemas ambientais existentes na unidade marítima podem limitar as operações de helicópteros,
como operações de perfuração e produção em áreas externas e expostas à ventilação natural, que
podem afetar a segurança operacional. As operações podem ser seriamente afetadas pelo grau de
turbulência acima do helideque e a incidência do componente de vento descendente e aumento
súbito da temperatura do ambiente, causado por exaustão de gases quentes liberados pela unidade
marítima.

vento turbilhonado
A superestrutura das instalações offshore
distorce o ﬂuxo do vento, causando um
aumento local da turbulência. Como forma
de

mitigação,

são

feitas

modiﬁcações

operacionais e/ou limites nas operações em
condições de maior risco (para determinadas
direções do vento, por exemplo).
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gases quentes liberados pela unidade marítima
A liberação de gases quentes das unidades marítimas pode afetar o desempenho do helicóptero. A
potência de saída dos motores da aeronave é reduzida à medida que a temperatura do ar de entrada
aumenta. Por conseguinte, a carga útil do helicóptero deve ser reduzida para compensar o aumento
da temperatura do ar circundante. Sob determinadas condições de vento, a própria equipe helideque
pode estar exposta a altas temperaturas.
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controle dos movimentos do guindaste
É muito importante que todos os movimentos do guindaste na unidade marítima sejam controlados
de forma eﬁciente. O setor livre de obstáculos de 210 graus do helideque não deve ser violado por
guindastes ou por partes dos mesmos durante movimentos de helicópteros. Todos os guindastes nas
proximidades que podem, durante a sua operação, invadir o setor livre de obstáculos de 210 graus
ou o setor de obstáculos limitados de 150 graus devem cessar o movimento durante as operações
de helicóptero. Não só a presença física de guindastes nas áreas sensíveis constitui um risco para os
helicópteros, mas o movimento da grua, mesmo em um local seguro, pode distrair a atenção de um
piloto em um estágio crítico da operação. É desejável, portanto, que todos os guindastes, tanto na
instalação, como em instalações ou embarcações de atendimento, estejam estacionados e, se possível,
sejam baixados e afastados dos setores livres e limitados de obstáculos durante todas as etapas.
O controle efetivo dos riscos decorrentes de operações de helicópteros offshore exige a identiﬁcação
de todos os perigos possíveis, incluindo os riscos ambientais. A posição do helideque em uma
instalação offshore é uma preocupação importante de segurança para reduzir os efeitos ambientais.
Se a área for menor que a ideal, as consequências serão as limitações operacionais aplicadas nos voos
de helicóptero, podendo causar diﬁculdades para a unidade marítima, restringindo certas atividades
necessárias, como perfuração ou queima.

fonte:
Helicopter safety offshore - OFFSHORE TECHNOLOGY REPORT 2000/089
CAA Paper 2008/03 Helideck Design Considerations - Environmental Effects

Expediente
Jorge Luiz França | Gerente de QSMS
Reynaldo Ribeiro | Supervisor de Segurança
Colaborador da edição:
Lucas Nerone | Coordenador de Safety Case e FDM

Identiﬁcou algum risco à operação?
Acesse o site da Líder Aviação e faça um
relatório de prevenção - RELPREV

Edição e diagramação:
Marketing
Dúvidas e sugestões: safetynews@lideraviacao.com.br

Pág. 3

