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The present study had two objectives (i) to identify which variables determinants for the occurrence of an event on oil and gas
platforms through Woad records; and (ii) identify the determining variables for the occurrence of an event by type of accident. It was
observed a lack in the research literature involving the Woad database, in view of this, the study was performed. The investigating
process has basically occurred in five stages, they are: data collection, data preparation, application of the association rules technique
(algorithm Apriori), data analysis, and synthesis of the results of the findings encountered. As a result, it was noticed that: (i) the most
obvious correlation occurred between the accident_category, function and the geog_area variable; and (ii) having the
Accident_Category variable as a goal class, the most obvious correlations were Europe_North_Sea and Production. As theoretical
contribution, we highlight that approach used in the method, that is, the four steps, can be used in other databases, in order to extract
correlations of variables. As a social / management contribution, it is noticed that the northern region of Europe is the one that tends to
some kind of incident, both on operating platforms and oil and gas production. Therefore, operational safety actions are welcome in
order to mitigate these negative events.
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DESCOBERTA DE CONHECIMENTO APLICADA À BASE DE DADOS WOAD

O presente estudo teve dois objetivos (i) identificar quais foram as variáveis determinantes para a ocorrência de um evento em
plataformas de óleo e gás por meio dos registros da WOAD; e (ii) identificar as variáveis determinantes para a ocorrência de um evento
por tipo de acidente. Observou-se uma carência na literatura de pesquisas envolvendo a base de dados WOAD, diante disso, o estudo
foi realizado. O processo investigatório ocorreu basicamente em cinco etapas, são elas: coleta de dados, preparação dos dados,
aplicação da técnica de regras de associação (algoritmo Apriori), análise dos dados, e síntese dos resultados das descobertas
encontradas. Como resultado, percebeu-se que: (i) a correlação mais evidente ocorreu entre as variáveis accident_category, function e a
variável geog_area; e (ii) tendo a variável accident_category como classe meta, as duas correlações mais evidentes foram
Europe_North_Sea e Production. Como contribuição teórica, destacamos que abordagem utilizada no método, ou seja, as quatro etapas,
poderá ser utilizada em outras bases de dados, afim de extrair correlações de variáveis. Como contribuição social/gestão, percebe-se
que a região norte da Europa é a que mais tende a algum tipo de incidente, tanto em plataformas de exploração como de produção de
óleo e gás. Portanto, ações de segurança operacional são bem vindas a fim de mitigar estes eventos negativos.

Palavras-chave: Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, Mineração de Dados, Regras de Associação, WOAD, Algoritmo
Apriori



DESCOBERTA DE CONHECIMENTO APLICADA À BASE DE DADOS WOAD

RESUMO: A World Offshore Accident Database (WOAD) é uma base de dados que fornece
mais de 6.000 registros de eventos negativos ocorridos na indústria de óleo e gás (perfuração
e produção) em ambientes offshore. O presente estudo teve dois objetivos (i) identificar quais
foram as variáveis determinantes para a ocorrência de um evento em plataformas de óleo e
gás por meio dos registros da WOAD; e (ii) identificar as variáveis determinantes para a
ocorrência de um evento por tipo de acidente (Accident, Near miss, Incidnt/haz.sit e
Unsignificant) também por meio dos registros da WOAD. Para tal, foi utilizada a técnica de
regras de associação por meio do algoritmo Apriori. Como resultado, percebeu-se que: (i) a
correlação mais evidente ocorreu entre as variáveis accident_category, function e a variável
geog_area; e (ii) tendo a variável accident_category como classe meta, as duas correlações
mais evidentes foram Europe_North_Sea e Production. Como conclusão da pesquisa,
percebe-se que a região norte da Europa é a que mais tende a algum tipo de incidente, tanto
em plataformas de exploração como de produção de óleo e gás.

Palavras-chave: Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados. Mineração de Dados.
Regras de Associação. WOAD.

KNOWLEDGE DISCOVERY APPLIED TO THE WOAD DATABASE

ABSTRACT: The World Offshore Accident Database (WOAD) is a database that provides
more than 6,000 records of negative events that occurred in the oil and gas industry (drilling
and production) in offshore environments. This study had two objectives (i) to identify the
determining variables for the occurrence of an event on oil and gas platforms through WOAD
records; and (ii) identify the determining variables for the occurrence of an event by type of
accident (Accident, Near miss, Incidnt/haz.sit and Unsignificant) also through WOAD
records. To this end, the association rules technique was used through the Apriori algorithm.
As a result, it was noticed that: (i) the most evident correlation occurred between the
variables accident_category, function and the variable geog_area; and (ii) having the
variable accident_category as a meta class, the two most evident correlations were
Europe_North_Sea and Production. As a conclusion to research, it can be seen that the
northern region of Europe is the most prone to some type of incident, both in exploration
platforms and in oil and gas production.

keywords: Knowledge Discovery in Databases. Data Mining. Association Rules. WOAD.
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1. INTRODUÇÃO

A indústria de óleo e gás, que é responsável pela extração e produção de petróleo e
gás, em razão de sua peculiaridade complexa, possui inúmeros registros de acidentes e
incidentes em suas atividades rotineiras. Nesta indústria, duas principais atividades
offshore (em alto mar) são executadas. Uma primeira, que é responsável pela extração de
óleo e gás, geralmente localizados em bolsões de líquido ou gás aprisionados nas camadas
de rocha no subsolo (fundo do mar), são executados em sondas de perfuração. A segunda
atividade é responsável pela produção e transporte de óleo/petróleo e gás, sendo
desenvolvidas sob uma plataforma de FPSO (Floating Production Storage and Offloading)
(THOMAS, 2001). A fim de ilustrar estas atividades, a Figura 1 e a Figura 2 apresentam
exemplos de plataformas.

Figura 1 - Sonda de perfuração.

Fonte: (TN PETRÓLEO, 2012).

Figura 2 - FPSO.

Fonte: (O PETRÓLEO, 2019).

A literatura apresenta os diversos acidentes que ocorreram nos mais variados
lugares do mundo, tanto em plataformas de perfuração quanto em plataformas de produção
de petróleo. Acidentes como os das plataformas Piper Alpha no ano de 1998, P-36 em
2001 e Deepwater Horizon em 2010, são eventos catastróficos que ocasionaram perdas
significativas (FRANÇA; DOS SANTOS, 2014).

O acidente na plataforma de Piper Alpha, que ficava localizado a cerca de 190 km
de distância da costa da Escócia, resultou na fatalidade de 167 (cento e sessenta e sete)
operadores, e também na perda total da unidade offshore. Da mesma forma, na plataforma
P-36 da Petrobrás®, localizada na bacia de Campos na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu
uma explosão e 11 (onze) trabalhadores perderam a vida. Uma outra explosão, ocorreu no
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golfo do México na plataforma Deepwater Horizon onde 11 (onze) operadores foram
mortos (FRANÇA; DOS SANTOS, 2014).

No território brasileiro, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) é a entidade integrante da administração federal, que regulamenta a
indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. Um dos objetivos da
agência é estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção,
transporte, refino e processamento do petróleo, além de prezar por um ambiente de
trabalho mais seguro e ergonômico (ANP SGSO, 2007).

Para cada acidente ou incidente ocorrido na indústria de óleo e gás, a ANP
desenvolve um relatório buscando descrever o que aconteceu para ocasionar o evento.
Após a finalização, a ANP disponibiliza o relatório para a indústria a fim de aprender com
evento ocorrido (ANP SGSO, 2007). Outras iniciativas, como por exemplo, da empresa
Det Norske Veritas® (DNV GL, 2020), disponibiliza uma base de dados contendo
inúmeros registros de acidentes e incidentes que ocorreram, contendo diversos dados dos
eventos (WOAD, 2020).

O artigo está organizado conforme segue: a seção 2 apresenta o referencial teórico
sobre o tema, a seção 3 descreve os métodos aplicados, a seção 4 apresenta a síntese dos
resultados e discussões, e por fim, a seção 5 traz as considerações finais do estudo.

2. FUNDAMENTOS

2.1. Regras de associação

A mineração de dados em banco de dados é uma das etapas do processo de
descoberta de conhecimento em bases de d, conhecido como KDD (Knowledge Discovery
in Databases). Desde os anos 90 foi reconhecida por muitos pesquisadores como um
tópico de pesquisa importante em sistemas de banco de dados e aprendizado de máquina
(CHEN; HAN; YU, 1996).

De acordo com Han e Kamber (2001), o KDD é dividido em sete grandes etapas:
limpeza dos dados, integração dos dados, seleção dos dados, transformação dos dados,
mineração dos dados, avaliação dos modelos encontrados e apresentação do conhecimento
adquirido.

Para Fayyad, Piatetsky-shapiro e Smyth (1996), o processo de KDD é composto
por 6 (seis) etapas, como apresentado na Figura 3.
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Figura 3 - O processo do KDD.

Fonte: (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).

A mineração de dados é uma tecnologia que vem se destacando muito atualmente,
e tem por objetivo extrair informações que, muitas vezes, estão ocultas em grandes blocos
de dados (ASAAD; ABDULHAKIM, 2021). Nesta etapa, podem ser utilizadas diversas
tarefas, como por exemplo: tarefa de classificação, tarefa de agrupamento e tarefa de
associação.

O agrupamento é uma tarefa que tem por objetivo dividir dados heterogêneos em
subgrupos, sendo que um grupo representa uma coleção de objetos de dados similares
entre si (HAN; KAMBER, 2001). Por outro lado, a tarefa de classificação consiste em
investigar as características de um determinado objeto e enquadrá-las em uma classe já
pré-definida (SCHUNEIDER, 2013).

Segundo Srikant e Agrawal (1996), a tarefa de associação pode ser definida como:
“dado um conjunto de transações, onde cada transação é um conjunto de itens, uma regra
de associação é uma expressão na forma X ⇒ Y, onde X e Y são conjuntos de itens”.

Da mesma forma, Schuneider (2003) define que a tarefa de associação tem por
objetivo identificar associações entre registros de dados que estão relacionados. Uma das
premissas deste tipo de tarefa de mineração de dados é descobrir elementos que implicam
na presença de outros itens, sempre em uma mesma transação.

Há vários algoritmos que realizam buscas de regras de associação em bases de
dados, dentre eles podemos citar: o Apriori, o Partition e o Eclat. O algoritmo Apriori
ainda é bastante utilizado nas pesquisas atualmente. Nos trabalhos de Luo, Liu e Qui
(2021) e Singh et al. (2021) utilizam o algoritmo Apriori para analisar a correlação de
acidentes de queda em canteiros de obras, e otimizar as recomendações de usuário,
respectivamente.

Algumas métricas podem ser utilizadas para avaliar as regras de associação
descobertas na fase de mineração de dados. Suporte e confiança são duas métricas
comumente utilizadas. O suporte corresponde à frequência com que um determinado item
A e item B ocorrem em toda a base. Por outro lado, a confiança é dada pela frequência
com que B ocorre, dentre as instâncias que contêm A. O suporte é interpretado como uma
medida da significância estatística de uma regra, enquanto a confiança pode ser
interpretada como uma medida da força da regra (SCHUNEIDER, 2013).
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2.2. WOAD (World Offshore Accident Database)

A World Offshore Accident Database (WOAD) é uma base de dados que fornece
mais de 6.000 (seis mil) registros de acidentes ocorridos na indústria de óleo e gás nos
ambientes em alto mar (offshore). Desde o ano de 1970 especialistas da empresa Det
Norske Veritas® (DNV GL) coletam mais de 30 (trinta) variáveis sobre os acidentes
ocorridos. Estes registros vão desde a localização da plataforma offshore até os impactos
sociais e econômicos ocasionados por estes acidentes (WOAD, 2020).

A WOAD é uma base de dados amplamente utilizada pelos principais atores da
indústria offshore em todo o mundo, incluindo proprietários de plataformas, operadoras de
perfuração, seguradoras, consultores, empresas de salvamento e autoridades regulatórias
(WOAD, 2020). A base é disponibilizada por meio de planilha. A planilha é composta por
40 (quarenta) colunas (variáveis) que representam os dados, como por exemplo a coluna
Accident Category que identifica se o registro diz respeito a um Accident, Near miss,
Incidnt/haz.sit ou Unsignificant, a coluna Function indica a principal função/objetivo da
existência da plataforma, a coluna Main Operation que assinala a operação que estava
sendo executada no momento do evento, dentre outras. A Figura 4 apresenta um recorte da
base de dados WOAD.

Figura 4 - Base de dados WOAD.

Fonte: Autores (2021).

Percebe-se que os primeiros campos da base de dados WOAD são destinados aos
dados de identificação/registro dos acidentes, inclusive destacando se realmente ocorreu
um acidente, ou um incidente, ou mesmo um evento que ocasionou um acidente.

Um dos principais objetivos da base de dados WOAD é servir como um insumo
importante na avaliação de risco e também garantir que os perigos conhecidos sejam
devidamente compreendidos e efetivamente mitigados por meio de estudos e aprendizados
(WOAD, 2020).
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3. MÉTODOS E DADOS

Nesta pesquisa, foram utilizados dados exclusivamente da base de dados WOAD.
O processo investigatório ocorreu basicamente em cinco etapas, são elas: coleta de dados,
preparação dos dados, aplicação da técnica de regras de associação, análise dos dados, e
síntese dos resultados das descobertas encontradas. A Figura 5 descreve melhor este
sequenciamento.

Figura 5 - Etapas da pesquisa.

Fonte: Autores (2021).

A primeira etapa, denominada coleta de dados, consistiu em verificar a disponibilidade
do acesso à base de dados WOAD para a execução da pesquisa. Os dados de acidentes em
plataformas offshores utilizados foram exclusivamente retirados da base de dados WOAD.

A segunda fase no processo investigatório, denominada de preparação dos dados,
consistiu em analisar a integridade e a consistência dos registros contidos na base de dados.
Nesta fase, percebeu-se que a base de dados apresentava uma grande quantidade de dados
faltantes, como por exemplo, dados das colunas, duração do evento e proprietário da
plataforma. Além disso, existem alguns dados inconsistentes, como por exemplo, na coluna
que registra a hora em que ocorreu o acidente consta uma grande quantidade de registros que
estavam com a hora exatamente às 12:00 A.M. Por fim, nesta fase, foram preenchidos os
dados ausentes, foram retirados dados e colunas discrepantes e, também, foram realizadas
algumas categorizações. Ao final desta etapa restaram na base de dados 13 (treze) colunas e
6.734 (seis mil setecentos e trinta e quatro) registros de acidente.

Ainda na segunda fase, foram gerados alguns arquivos para alcançar os objetivos da
pesquisa. O primeiro arquivo criado, com o objetivo de identificar quais foram as variáveis
determinantes para a ocorrência de um evento, após os ajustes na base de dados WOAD, foi
gerado com a extensão csv e, posteriormente, criado um arquivo com a extensão arff para
modelar o problema na ferramenta Weka® (1999). Na Figura 6 é apresentado um recorte do
arquivo gerado na extensão arff. A figura apresenta o arquivo com as 13 (treze) colunas
(variáveis), e foram especificadas no cabeçalho do documento, dentro do atributo @attribute,
e os 6.734 (seis mil setecentos e trinta e quatro) registros de acidente, foram disponibilizados
após o atributo @data.
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Figura 6 - Arquivo na extensão arff referente a base de dados WOAD.

Fonte: Autores (2021)

Para o alcançar o segundo objetivo proposto, ou seja, identificar as variáveis
determinantes para a ocorrência de um evento por tipo de acidente, com base no arquivo
geral, foram gerados 4 (quatro) arquivos com dados para cada tipo de acidente (Accident,
Near miss, Incidnt/haz.sit e Unsignificant). A Figura 7 ilustra um recorte do arquivo com
extensão arff para o tipo de acidente Incidnt/haz.sit.

Figura 7 - Arquivo na extensão arff com dados do tipo de acidente Incidnt/haz.sit.

Fonte: Autores (2021)

Na terceira etapa desenvolvida, denominada aplicação do algoritmo Apriori, foi
precedida pela execução do algoritmo Ranker com o objetivo de classificar os atributos
(variáveis) que eram mais apropriados para aplicação do algoritmo Apriori. Como atributos de
configuração nesta etapa foi utilizado o conjunto de dados exclusivamente para treinamento.
A Figura 8 apresenta a execução desta etapa.

7



Figura 8 - Aplicação do método Ranker.

Fonte: Autores (2021).

Como resultado do processo de ranqueamento, as variáveis: spill_type,
main_operation (principal operação), function (função da plataforma), accident_category
(categoria do acidente) e geog_area (área geográfica), tiveram os maiores valores.

Posteriormente ao ranqueamento dos atributos da base de dados, ainda na terceira
fase do processo, foram criados modelos para analisar as correlações, utilizando a
ferramenta Weka® (1999). Primeiro, com objetivo de analisar as correlações gerais da
WOAD, o arquivo com os dados gerados na etapa de pré-processamento foram carregados
no Weka® (1999) e submetidos à tarefa de regras de associação (opção Associate) por
meio do algoritmo Apriori. A Figura 9 apresenta o projeto criado.

Figura 9 - Projeto criado no Weka® para a tarefa de regras de associação.

Fonte: Autores (2021).

Na sequência, para analisar as correlações por tipo de evento, foram carregados no
Weka® (1999) os quatro arquivos separados com registros por tipo de evento (Accident, Near
miss, Incidnt/haz.sit e Unsignificant). Na Figura 10 é exibido o projeto criado para o tipo de
evento incidnt/haz.sit.
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Figura 10 - Projeto criado no Weka® para para o tipo de evento incidnt/haz.sit.

Fonte: Autores (2021).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, é proposta uma síntese dos resultados obtidos a partir da análise da
saída dos dados do modelo desenvolvido na ferramenta Weka® (1999). As três principais
funcionalidades (recursos) utilizados no decorrer da pesquisa para analisar as regras de
associação são: Preprocess, Associate e Select Attributes, como podem ser verificados nas
Figuras 8 e 9. As métricas utilizadas para avaliar a qualidade das regras de associação
geradas foram o suporte e a confiança.

4.1. Variáveis determinantes na WOAD

Com o modelo aberto e configurado com as métricas de suporte como 0.1, ou seja,
10% de frequência geral na base de dados WOAD, e a métrica de confiança com 0.7,
representado uma confiança de 70% para as regras geradas, foi executado o algoritmo
Apriori a fim de identificar as principais associações. Na Figura 11 é apresentada uma
imagem da configuração das métricas e na Figura 12 é apresentada a execução do
algoritmo Apriori com as regras identificadas.
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Figura 11 - Configuração das métricas.

Fonte: Autores (2021).

Figura 12 - Execução do algoritmo Apriori.

Fonte: Autores (2021).

Como demonstrado na Figura 11, o modelo foi configurado para apresentar no
máximo 20 (vinte) regras, ou seja, as 20 (vinte) principais regras de associação que o
algoritmo Apriori identificou na base de dados WOAD. Como a base de dados WOAD
apresentava diversos dados faltantes, a etapa de pré-processamento teve uma carga de
trabalho bem acentuada. Portanto, estes dados faltantes foram tratados com uma categoria
específica (sem_dado), que representava este dado não estava presente na base de dados.
Dessa forma, como essa categoria, que representava os dados faltantes, apresentava uma
grande quantidade de variáveis, estes elementos aparecem em algumas regras geradas. Com
isso, eliminando as regras que continham estes dados, o modelo passou a apresentar 16
(dezesseis) regras principais, como apresentada no Quadro 1.
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Quadro 1 - Regras geradas pelo algoritmo Apriori.
N. Regra de associação gerada

1. accident_category=Incidnt/haz.sit function=Drilling&Production 796 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 772    <conf:(0.97)>

2. function=Drilling&Production main_operation=Production 1008 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 946    <conf:(0.94)>

3. function=Production geog_area=Europe_North_Sea 1071 ==>
main_operation=Production 984    <conf:(0.92)>

4. function=Drilling&Production 1389 ==> geog_area=Europe_North_Sea 1275
<conf:(0.92)>

5. accident_category=Incidnt/haz.sit function=Production 919 ==>
main_operation=Production 820    <conf:(0.89)>

6. function=Production 1970 ==> main_operation=Production 1742    <conf:(0.88)>

7. main_event=Falling_load_/_Dropped_object 1181 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 987    <conf:(0.84)>

8. accident_category=Incidnt/haz.sit main_operation=Production 1618 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 1311    <conf:(0.81)>

9. accident_category=Incidnt/haz.sit 2986 ==> geog_area=Europe_North_Sea 2261
<conf:(0.76)>

10. accident_category=Incidnt/haz.sit function=Production 919 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 690    <conf:(0.75)>

11. function=Drilling&Production geog_area=Europe_North_Sea 1275 ==>
main_operation=Production 946    <conf:(0.74)>

12. accident_category=Incidnt/haz.sit spill_type=No_spill 1010 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 745    <conf:(0.74)>

13. main_event=Release_of_fluid_or_gas 1035 ==> main_operation=Production 763
<conf:(0.74)>

14. main_event=Release_of_fluid_or_gas 1035 ==> accident_category=Incidnt/haz.sit
761    <conf:(0.74)>

15. geog_area=US_Gulf_of_Mexico 1714 ==> accident_category=Accident 1260
<conf:(0.74)>

16. function=Drilling&Production 1389 ==> main_operation=Production 1008
<conf:(0.73)>

Fonte: Autores (2021).
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Analisando as regras de associação geradas percebe-se que tanto as plataformas de
produção quanto as plataformas de perfuração de petróleo e gás com localização em alto mar
no norte europeu registram um número expressivo de incidentes.

As três variáveis que apareceram com maior frequência nas regras, são:
accident_category com o valor Incidnt/haz.sit, a variável function com o valor
Drilling&Production e a variável geog_area com valor Europe_North_Sea.

Por fim, constata-se que por meio das regras geradas, há um grande número de
acidentes nas plataformas de produção. Das 16 (dezesseis) regras geradas a plataforma está
presente em 12 (doze), indicando assim, a necessidade de uma supervisão especial em suas
operações e eventos.

4.2. Variáveis determinantes por tipo de evento na WOAD

Para o segundo objetivo do presente estudo, foi desenvolvido na ferramenta
Weka® (1999) quatro modelos, referente aos quatro tipos de acidentes (Accident, Near
miss, Incidnt/haz.sit e Unsignificant). Para cada tipo de acidente foi criado um modelo para
representá-lo. Na Figura 13 é ilustrado o modelo criado para o tipo de acidente
incidnt/haz.sit. Os valores das métricas de suporte e confiança utilizados no primeiro
modelo foram mantidos, ou seja, suporte com valor 0.1 e confiança com valor 0.7.

Para cada modelo foi executado o algoritmo Apriori. Na Figura 13 é apresentada a
execução para o modelo do tipo de acidente incidnt/haz.sit.

Figura 13 - Execução do algoritmo Apriori para o tipo de acidente incidnt/haz.sit.

Fonte: Autores (2021).

Para o tipo de acidente incidnt/haz.sit, as três principais regras geradas foram as
destacadas no Quadro 2.
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Quadro 2 - Regras geradas pelo algoritmo Apriori para o tipo incidnt/haz.sit.

N. Regra de associação gerada

1. 1. function=Drilling&Production 796 ==> geog_area=Europe_North_Sea 772
<conf:(0.97)>

2. 2. function=Production geog_area=Europe_North_Sea 690 ==>
main_operation=Production 622    <conf:(0.9)>

3. 3. function=Production 919 ==> main_operation=Production 820    <conf:(0.89)>
Fonte: Autores (2021).

Analisando o Quadro 2, percebe-se que a região do norte da Europa possui um grande
número de incidentes, pois este valor aparece nas duas principais regras. Outra evidência, é a
atividade de produção de petróleo, onde a variável que apresenta este dado está presente nas
três regras geradas.

Da mesma forma, o algoritmo Apriori foi executado para os tipos Accident, Near miss
e Unsignificant, e as três principais regras geradas com suas respectivas variáveis para cada
tipo são apresentadas nos Quadros 3, 4 e 5, respectivamente.

Quadro 3 - Regras geradas pelo algoritmo Apriori para o tipo Accident.

N. Regra de associação gerada

1. function=Production geog_area=US_Gulf_of_Mexico 530 ==>
main_operation=Production 458    <conf:(0.86)>

2. function=Production 729 ==> main_operation=Production 612    <conf:(0.84)>

3. geog_area=US_Gulf_of_Mexico main_operation=Production 598 ==>
function=Production 458    <conf:(0.77)>

Fonte: Autores (2021).

Quadro 4 - Regras geradas pelo algoritmo Apriori para o tipo Near miss.

N. Regra de associação gerada

1. spill_type=No_spill 211 ==> geog_area=Europe_North_Sea 209    <conf:(0.99)>

2. main_event=Falling_load_/_Dropped_object 372 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 364    <conf:(0.98)>

3. geog_area=Europe_North_Sea 451 ==>
main_event=Falling_load_/_Dropped_object 364    <conf:(0.81)>

Fonte: Autores (2021).
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Quadro 5 - Regras geradas pelo algoritmo Apriori para o tipo Unsignificant.

N. Regra de associação gerada

1. function=Drilling&Production 242 ==> geog_area=Europe_North_Sea 239
<conf:(0.99)>

2. main_operation=Production spill_type=No_spill 259 ==>
geog_area=Europe_North_Sea 251    <conf:(0.97)>

3. main_event=Fire 249 ==> geog_area=Europe_North_Sea 239    <conf:(0.96)>
Fonte: Autores (2021).

Com relação às variáveis identificadas para o tipo de acidente accident, apresentadas
no Quadro 3, fica evidenciado que esse tipo é mais frequente na produção de petróleo na
região do Golfo do México. Para os tipos de acidentes near_miss e unsignificant, a região que
tem maior frequência de ambos é o norte da Europa, evidenciada nas regras que constam nos
Quadros 4 e 5.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou os resultados de uma pesquisa que teve como intuito
identificar quais variáveis são determinantes para a ocorrência de um evento negativo nas
plataformas de óleo e gás, e também quais variáveis são determinantes por tipo de
acidente. Para tal, utilizou-se a correlação de variáveis registradas nos eventos na base de
dados WOAD.

A análise revelou que: (i) a base de dados WOAD possui diversos dados faltantes
em seus registros, reduzindo a qualidade das regras de associação, haja vista que na etapa
de pré-processamento estes dados faltantes foram corrigidos e categorizados; (ii) com os
modelos configurados com as medidas de suporte com 10% e confianças de 70% foram
gerados 20 (vinte) regras, porém destas, 4 (quatro) foram descartadas. A correlação mais
evidente dentro dos registros do WOAD foram as variáveis accident_category com o valor
Incidnt/haz.sit, a variável function com o valor Drilling&Production e a variável
geog_area com valor Europe_North_Sea; e (iii) tendo a variável accident_category como
classe meta, as duas correlações de variáveis mais evidentes foram Europe_North_Sea,
como valor para a variável geog_area e Production, como valor para variável function.

Considerando-se as limitações da pesquisa, principalmente no que tange aos
problemas identificados na base de dados WOAD, na qual inúmeras variáveis com valores
faltantes, como por exemplo: profundidade do mar, velocidade do vento, tamanho da onda,
dentre outras, acredita-se que os resultados evidenciados podem contribuir com a
comunidade científica e também com a indústria de óleo e gás em razão da descoberta de
associações entre variáveis que ajudam na explicitação de determinada ocorrência de
evento.

Dessa forma, conclui-se que a região norte da Europa é a que mais tende a algum
tipo de incidente, tanto em plataformas de exploração como de produção de óleo e gás.
Portanto, ações de segurança operacional são bem vindas a fim de mitigar estes eventos
negativos.

14



Como oportunidade de trabalhos futuros, sugere-se: (i) identificar outras bases de
dados disponíveis com registros de eventos negativos, e aplicar os mesmos modelos da
presente pesquisa, a fim de ratificar as descobertas desse estudo; e (ii) criar outros modelos
com a intenção de descobrir as variáveis determinantes para ocorrência de um evento na
visão de outras classes metas, como por exemplo: Operation main e Event main.
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