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RESUMO 

 

 

Com as descobertas do pré-sal, o setor de óleo e gás vem ganhando cada vez mais destaque, 

sendo essencial para a economia do Brasil. Por outro lado, devido à complexidade das 

operações de exploração e produção de petróleo e gás, há um risco grande envolvido, com 

possibilidade da ocorrência de acidentes com proporções catastróficas. Torna-se extremamente 

importante garantir a segurança da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio. Por isso, 

é preciso existir um eficiente gerenciamento de segurança offshore no setor de óleo e gás. O 

primeiro regulamento de segurança operacional do Brasil, que é utilizado até hoje e que se 

encontra em revisão é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO), 

regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Nesse contexto, o presente trabalho visa contribuir para que as empresas de E&P possam ter 

uma base de sugestões de indicadores reativos e proativos para melhorar seus sistemas de 

gerenciamento de segurança, com foco em atender as 17 práticas de gestão do SGSO da ANP. 

O regulamento foi baseado em diversas normas de órgão de segurança de todo o mundo. Os 

indicadores de segurança offshore são utilizados, em sua grande maioria, de maneira reativa, 

pois só atuam com ações corretivas após a ocorrência de um incidente, olhando sempre para o 

passado. Sugere-se mesclá-los com indicadores proativos, que buscam falhas nas barreiras de 

segurança, de maneira antecipada, permitindo interromper a evolução de um evento e corrigir 

os desvios identificados. Conclui-se que o SGSO possui muitas correspondências com outros 

Sistemas de Gestão do Brasil e do mundo. Por conta disso, os indicadores discutidos nesse 

trabalho podem atender diversos sistemas de gerenciamento de segurança. 

 

 

Palavras-chave: Indicadores de Segurança. Segurança Offshore. Indicadores Proativos. 

SGSO. 17 Práticas de Gestão. Óleo e Gás. Petróleo. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

With the pre-salt discoveries, the oil and gas sector has been gaining more and more 

prominence, being essential for the Brazilian economy. On the other hand, due to the 

complexity of oil and gas production and exploration operations, there is a great risk involved, 

with the possibility of accidents with catastrophic proportions. It is extremely important to 

ensure the safety of human life, the environment and property. That's why it is necessary to 

exist an efficient offshore safety management in the oil and gas industry. The first operational 

safety regulation in Brazil, which is used until today and which is under review, is the 

Operational Safety Management System (SGSO), regulated by the National Agency for 

Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). In this context, the present work aims to contribute 

to the E&P companies to have a base of suggestions of reactive and proactive indicators to 

improve their security management systems, focusing on the 17 management practices from 

SGSO. The regulation was based on different safety agency standards from all over the world. 

Offshore safety indicators are mostly used in a reactive way, as they only act with corrective 

actions after the occurrence of an incident, always looking at the past. It is suggested to merge 

them with proactive indicators, which looks for failures in the security barriers, in advance, 

allowing to interrupt the evolution of an event and make the corrections in the deviations 

identified. It is concluded that the SGSO has many correspondences with other Management 

Systems from Brazil and from the world. Because of this, the indicators discussed in this paper 

can provide indicators support for several security management systems. 

 

Keywords: Safety Indicators. Offshore Security. Proactive Indicators. SGSO. 17 Managment 

Practices. Oil and Gas. Petroleum. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 Contexto Histórico 

Com a descoberta e exploração do pré-sal, o petróleo vem ganhando ainda mais força 

no cenário brasileiro. O Brasil atingiu a marca de 10 anos de produção no pré-sal no ano de 

2018. Segundo dados do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP, em 

fevereiro de 2019, a produção do pré-sal correspondeu a 57,4% do total de óleo produzido no 

Brasil, atingindo o valor de 1,826 milhão de boe/d (barris de óleo equivalente / dia) (ANP, 

2019a). 

Ainda que o Brasil esteja migrando para uma matriz energética mais sustentável, 

segundo dados do BEM (Balanço Energético Nacional), o petróleo e seus derivados ocuparam 

36,4% da matriz energética brasileira no ano de 2017. Isso mostra que o setor continua sendo 

de grande importância para o país. 

Por outro lado, essa atividade possui um alto nível de complexidade, o que 

consequentemente aumenta os riscos e possíveis impactos – tanto para a saúde humana quanto 

para o meio-ambiente - caso ocorra um incidente. Esses riscos precisam ser gerenciados de 

maneira apropriada de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Esse foi um forte motivo para 

que o Brasil investisse em segurança operacional. 

A história da segurança operacional dos setores de exploração e produção de petróleo, 

gás natural e biocombustíveis no Brasil está intimamente ligada à Agência Nacional do Petróleo 

(ANP). A criação da agência se deu pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro 1998, e já estava 

prevista na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, conhecida como Lei do Petróleo. Esta 

determinou o fim do monopólio da Petrobras, abrindo as atividades de E&P para o mercado 

através de concessões, autorizações e mais tarde, contratação sob o regime de partilha de 

produção. A agência tem como objetivo regular, fiscalizar e outorgar autorizações para a 

realização de atividades dos setores regulados (ANP, 2019b). 

Em 2018, a ANP completou 20 anos de atuação. A agência, desde a sua criação, vem 

contribuindo muito para o desenvolvimento dos segmentos de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis. Ela é uma autarquia federal especial vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia. Um dos maiores marcos da ANP está relacionado com a segurança de processos. A 

agência foi a primeira a instituir uma regulação para a segurança operacional em atividades de 

exploração e produção de petróleo em instalações marítimas.  

Desde 2006, a ANP vem criando resoluções que tratam da questão de segurança 

operacional. Este trabalho teve como essência o SGSO (Sistema de Gerenciamento de 
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Segurança Operacional) que foi instituído em 2007 por meio da Resolução ANP n° 43/2007, 

com a criação do Regime de Segurança Operacional. O Regulamento Técnico do SGSO se 

aplica às instalações marítimas de perfuração e produção de petróleo e gás natural. O objetivo 

deste regulamento é prezar pela segurança de toda a vida humana envolvida nessas atividades 

e pelo meio ambiente (ANP, 2019b). 

Inspirado em normas adotadas em países desenvolvidos, como Noruega e Reino 

Unido, o SGSO foi marcado como o primeiro regulamento de segurança operacional no Brasil. 

Com foco em ações preventivas, o SGSO instrui 17 boas práticas de gestão a serem seguidas 

por todas as empresas de E&P (Exploração e Produção). Essas práticas de gestão auxiliam no 

gerenciamento de riscos, envolvimento e conscientização da força de trabalho e foco na 

melhoria contínua (ANP, 2019c). 

Para garantir que as boas práticas estejam sendo cumpridas pelos operadores, a ANP 

realiza visitas de auditorias periodicamente, além de regulamentar a obrigatoriedade da 

execução de auditorias internas. Ao final de cada auditoria, é elaborado um relatório contendo, 

por exemplo, as não conformidades, isto é, desvios do sistema de gestão de segurança 

observados na instalação. O operador se compromete em sanar as pendências, observadas pela 

ANP ou pelos responsáveis pela auditoria interna, através da elaboração de um plano de ação 

contendo medidas imediatas, corretivas e preventivas, com seus respectivos prazos. Esses 

prazos são estabelecidos conforme Resolução ANP n° 37/2015 (ANP, 2015). 

 

1.2 Objetivo  

O objetivo desse trabalho é agrupar os principais indicadores sugeridos pela literatura 

de forma a atender as 17 práticas de gestão do SGSO da ANP. Espera-se que o estudo possa 

auxiliar diversas empresas de E&P no planejamento de metas e indicadores de segurança de 

processo visando a adequação ao que é exigido pela agência. Indicadores de Segurança de 

Processo são extremamente importantes na prevenção de incidentes com potencial de causar 

danos ou prejuízo à vida humana ou ao meio ambiente. 

A motivação do trabalho se baseia em agrupar e divulgar conhecimento para pequenas, 

médias e grandes empresas de E&P objetivando auxiliar o planejamento de indicadores e metas 

de segurança operacional a partir das sugestões apresentadas. O foco principal é no 

Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (RTSGSO), da 

Resolução ANP n° 43/2007. 
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1.3 Relevância do Estudo 

O estudo aqui presente se enquadra nas atribuições de um Engenheiro Químico, 

contribuindo para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas por esse 

profissional, já que indicadores e normas estão presentes no dia a dia de um profissional dessa 

área. 

Segundo o artigo 17 da resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 do CREA (CONFEA) 

compete ao engenheiro químico o desempenho das atividades 01 a 18 do 1º artigo da resolução. 

Por isso, o Engenheiro Químico possui como uma das suas atribuições a atividade 04, de 

consultoria, que se enquadra no presente trabalho, ao sugerir indicadores para indústrias 

petroquímicas; também se enquadra a atividade 10, de controle de qualidade, em que os 

engenheiros químicos devem ajudar as empresas no atendimento dos requisitos das normas da 

ANP. 

Conforme divulgado pela Agenda Regulatória 2017-2018 da ANP, o SGSO está em 

revisão e tem previsão de término para dezembro de 2019. A revista Thinking Energy, do IBP, 

afirma que a proposta do novo regulamento do SGSO defende a integração entre suas diretrizes 

de sistemas de gestão em um único regulamento de segurança operacional. A ANP, além do 

SGSO, regulou o SGSS (Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de Sistemas 

Submarinos) e o SGIP (Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poços). A revisão do 

SGSO tem como um de seus objetivos integrar as boas práticas das outras duas regulamentações 

mencionadas. O IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo), a ABESPetro (Associação Brasileira das 

Empresas de Serviços de Petróleo), Petrobras e ABRISCO (Associação Brasileira de Análise 

de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade) estão realizando estudos que visam 

identificar quais são as correspondências entre SGSS, SGIP, SGI (Sistema de Gerenciamento 

da Integridade Estrutural das Instalações Terrestres de Produção de Petróleo e Gás Natural) e 

RTDT (Regulamento Técnico de Dutos Terrestres) para com o SGSO. Os relatórios visam 

aprimorar a redação do regulamento, de modo a mantê-lo bastante abrangente e alinhado com 

as demais instruções da agência. 

A relevância do estudo também está atrelada ao fato de que, na maioria dos casos, as 

empresas de E&P (Exploração e Produção) não aproveitam todo o potencial que indicadores 

podem propiciar. Muitas organizações utilizam apenas indicadores reativos, que só são ativados 

depois que um acidente ou um quase acidente ocorre. O ideal, para um melhor gerenciamento 

de riscos, é contar com o suporte de indicadores reativos, mas focar principalmente no uso de 

indicadores proativos, pois estes encontram falhas no sistema de gestão de segurança antes da 

ocorrência de qualquer tipo de incidente (HSE UK, 2006). 
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Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

As palavras chaves mais utilizadas para identificar potenciais referências 

bibliográficas para o presente trabalho consistiram em: indicadores segurança; indicadores 

processo; segurança óleo e gás; segurança de processo indústria; indicadores ANP; indicadores 

SGSO. 

Essa estratégia foi baseada nos resultados obtidos por Moreira, que em sua dissertação, 

fez um levantamento sobre palavras chaves relacionadas ao tema, obtendo os seguintes 

resultados: 

 

Para a sugestão dos indicadores de cada uma das práticas do SGSO do Item 4.2 

Sugestão de indicadores deste trabalho, a estratégia teve de ser adaptada: usou-se o tema da 

prática de gestão mais a palavra “indicador” como palavras chaves para a pesquisa 

bibliográfica. Isso foi necessário pois não há muitas opções da literatura que falem 

especificamente das práticas de gestão do SGSO. 

 

Tabela 1 - Resultados da pesquisa de referências bibliográficas 

Fonte: MOREIRA, 2017 
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2.1 Histórico de Segurança de Processo no Mundo 

Antes de falarmos da evolução da segurança de processo no Brasil, precisamos 

apresentar a sua trajetória em outras localidades, já que o nosso modelo foi inspirado em 

regulamentos estrangeiros. 

A maioria dos grandes marcos regulatórios é precedido por um incidente. Ou seja, a 

partir de um incidente é que se nota a necessidade de atualizar ou revisar normas de segurança. 

Temos alguns exemplos de referências no tema segurança espalhados ao redor do mundo, 

como: API RP 75 (SEMP) da API, CCPS/AlCHe com o RBPS, OSHA com o PSM, HSE UK 

(United Kington Health and Safety Executive – Órgão regulador de segurança do Reino Unido) 

com o Safety Case, IOGP com a ANSI/API 754, SEMS. 

Um modelo muito conhecido e que serviu de base para muitos sistemas de segurança 

de processo é o modelo do queijo suíço, de James Reason. Ele afirma que um incidente só 

ocorre devido à falha de uma sequência de barreiras: não só uma, mas uma série de barreiras 

precisam ser transpassadas. Assim, um método preventivo de gerenciamento de riscos é corrigir 

todas as falhas de barreiras que ocorrerem, de forma a ir preenchendo os buracos do queijo 

suíço. O sistema de gestão voltado para a segurança de processos consiste numa sequência de 

barreiras que impedem que um acidente ocorra. 

O Safety Case, um importante marco regulatório foi, infelizmente, antecedido por um 

acidente. Piper Alpha era uma plataforma situada no Mar do Norte, a noroeste da Escócia, que 

começou a extrair petróleo em 1976, com mais de 24 poços ativos. (MOREIRA, 2016). 

Em 1988, de acordo com as investigações, uma manutenção de uma bomba reserva de 

produção de gás estava sendo realizada. O turno dos trabalhadores que iniciaram a manutenção 

foi finalizado, mas estes não informaram de forma adequada aos colaboradores do próximo 

turno que havia a pendência de um reparo de um equipamento crítico. 

A válvula de alívio da linha de descarga da bomba, por conta da manutenção, foi 

fechada. A equipe do turno seguinte, sem estar ciente dessa informação, seguiu o procedimento, 

como rotineiramente é feito, da substituição entre a bomba principal e a reserva. Porém, como 

a válvula de alívio da bomba reserva estava aberta, houve um grande vazamento de condensado 

de gás natural. O condensado, extremamente inflamável, deu início as explosões ao encontrar 

uma fonte de ignição. Para agravar ainda mais a situação, uma linha condutora de gás foi 

rompida e forneceu mais combustível, mantendo as explosões ativas. O resultado foram 167 

mortos, com 62 sobreviventes e uma urgente demanda de melhoria dos regulamentos de 

segurança.  
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Em meio a essa necessidade de aprimoramento dos regulamentos de segurança, surge 

o Safety Case. Baseado nas lições aprendidas com a investigação do acidente de Piper Alpha, 

o regulamento sugere uma série de melhorias e pontos de atenção em assuntos relacionados à 

segurança operacional. 

Após o acidente de Bophal, em que houve liberação de gás tóxico, em meio a pressões 

do governo e da comunidade local, e também dos esforços da AIChE (American Institute of 

Chemical Engineers) foi fundado o órgão CCPS (Center for Chemical Process Safety) em 1985. 

(PESSANHA; MEIRIÑO (2016)). Este órgão foi responsável pela criação de normas que são 

pilares para a segurança de processos até hoje, como é o caso do livro Risk Bases Process 

Safety. O livro apresenta 20 elementos de gestão, estruturado em 4 bases: 

O RBPS introduz uma diretriz de segurança de processos baseada em risco, 

reconhecendo que nem todos os perigos são iguais. Assim, é necessário focar esforços para 

gerenciamento de riscos proporcionalmente ao seu nível de perigo.  

Os pilares do RBPS estão baseados em comprometimento, envolvendo a participação 

da liderança e conscientização da força de trabalho. Já o segundo pilar está relacionado à 

conscientização quanto aos perigos, a percepção de riscos dos trabalhadores. O terceiro pilar 

possui o maior número de elementos de gestão e é fundamental para que incidentes não 

ocorram. O quarto e último pilar introduz o estudo das lições aprendidas, sendo um importante 

passo para a melhoria contínua. 

Figura 1 - Elementos e Pilares do RBPS 

Fonte: MOREIRA, 2017 
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Conforme será possível notar ao decorrer desse trabalho, há bastante similaridade entre 

os 20 elementos de gestão do RBPS e as 17 práticas de gestão do SGSO da ANP. 

Um órgão muito conhecido e respeitado nos Estados Unidos, chamado Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) surgiu após acidente de Bophal, por meio da 

elaboração de um programa de incentivo a ações comunitárias de emergência em caso de 

acidentes envolvendo substâncias químicas perigosas (MOREIRA, 2017). O órgão criou o 

chamado PSM (Process Safety Managment), Gerenciamento de Segurança de Processo, com 

foco em produtos perigosos em plantas químicas ou refinarias (OSHA, 2000). O objetivo do 

PSM é garantir adequado gerenciamento de riscos, focando na prevenção de liberação 

indesejada de produtos perigosos. (PESSANHA; MEIRIÑO (2016). O PSM integra 

procedimentos, tecnologias e atividades gerenciais sintetizadas em 14 elementos de práticas 

gerenciais. 

As diretrizes do CCPS foram muito importantes para a evolução da segurança de 

processos por todo o mundo. Um livro, derivado do PSM e que até hoje é reconhecido como 

uma referência, se chama Risk Based Process Safety (RBPS). Nele, há 20 elementos de gestão 

divididos entre 4 pilares, os quais: compromisso com a segurança de processo; entendimento 

de perigos e riscos; gestão de risco; aprendizado com a experiência.  

No Reino Unido, a implantação do Safety Case, fruto do relatório do William Cullem 

a partir da investigação do acidente de Piper Alpha, contribui para que as empresas estruturem 

seu sistema de gestão baseadas em requisitos de saúde e segurança; execução de auditorias 

internas; identificação de situações de perigo; análise de riscos com foco na mitigação; e 

planejamento de ações de emergência contendo prontidão, evacuação e resgaste. (PESSANHA; 

MEIRIÑO (2016). 

Nos Estados Unidos, a norma base para a segurança offshore é a API RP 75 (American 

Petroleoum Institute Recommended Practice). Ela instituiu um PSM denominado SEMP. A 

norma era recomendada e o sistema de gestão era opcional. Mais tarde, após o acidente de 

Marcondo, em 2010, o então denominado SEMS tornou a API RP 75 como obrigatória. 

Um compilado dessas normas é apresentado na Tabela 2:  
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Outro órgão importante para a história de Segurança de Processo no mundo é o IOGP 

(International Association of Oil & Gas Producers). Ele divulga diversos dados relacionados à 

segurança em todo o mundo e possui indicadores que são utilizados como parâmetros para o 

mundo inteiro, como o LTIF (Lost Time Incident Frequency – Frequência de Incidente com 

Afastamento) (IOGP, 2011). Muitas empresas, para verificarem comparam os seus dados com 

os dados disponibilizados pelo IOGP. Esse órgão também regulamentou o uso das Tiers como 

indicadores para incidentes de processo. Almeida (2013) executou uma ótima compilação, 

conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Classificação de Incidentes por Tiers 

Fonte: ALMEIDA, 2013 

Nome PSM API RP 75 (SEMP) RBPS SGSO SEMS

Instituição OSHA API CCPS (AlChE) ANP MMS - BOEMRE

Ano de publicação 1992 2004 2007 2007 2010

Micro Estruturação 14 elementos 13 seções 20 elementos 17 práticas de gestão 13 elementos

Macro Estruturação N/A N/A 4 pilares 4 capítulos N/A

Tabela 2 – Compilado de normas de segurança. 

Adaptado de PESSANHA; MEIRIÑO (2016). 
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2.2 Histórico de Segurança de Processo no Brasil 

A ANP, órgão criado em 1997, juntamente à Lei do Petróleo, nº 9.478 - que culminou 

com o fim do monopólio de E&P da Petrobras - é a responsável pela regulação e fiscalização 

das atividades de E&P no Brasil.  

A plataforma P-36, situada no Campo de Roncador, na Bacia de Campos, era 

considerada a maior plataforma de exploração de petróleo offshore do mundo no ano de 2001. 

Por conta de falhas operacionais, a pressão no tanque de popa aumentou muito, acarretando em 

explosões em tanques de óleo e gás. O acidente deixou 11 fatalidades (ANP, 2001). 

A explosão resultou em um grande acúmulo de água de um lado da plataforma, o que 

acabou culminando com a submersão da plataforma pouco tempo depois das explosões. 

Diversas não conformidades foram apontadas no relatório de investigação elaborado 

em conjunto por membros da ANP e do DPC (Diretoria de Portos e Costa), como por exemplo: 

movimentação frequente de água contaminada com resíduos oleosos nos tanques de drenagem 

de emergência; falha no fechamento dos dampers do sistema de ventilação da coluna de popa; 

inadequada classificação da área de risco em torno dos tanques de drenagem de emergência; 

entre outras (ANP, 2001). 

Da mesma forma, o relatório faz a recomendações de medidas a serem adotadas ou 

pontos de atenção a serem gerenciados por instalações offshore de E&P, as quais: 

aprimoramento do sistema de gestão operacional; revisão de critérios de projeto; classificação 

de áreas de risco; ações simultâneas de comissionamento, manutenção e operação; 

dimensionamento e capacitação de pessoal; gerenciamento de projetos de conversão de 

unidades; código internacional de gerenciamento de segurança; resposta a emergências de 

grande risco. 

Após o incidente com a plataforma P-36 em 2001, tornou-se cada vez maior a pressão 

da criação de uma regulação que obrigasse o investimento em segurança operacional. Dessa 

forma, a ANP criou em 2007 o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de 

Segurança Operacional, consagrando, portanto, a primeira regulamentação de segurança 

operacional instituída no Brasil. O regulamento, respaldado pela Resolução ANP nº 43/2007, 

se aplica a instalações marítimas de perfuração e produção de petróleo e gás natural (SANTOS, 

2018). 

O SGSO preza pela manutenção controlada dos riscos advindos de toda a operação de 

produção, exploração e produção offshore. O regulamento possui caráter não prescritivo, sendo 

baseado em desempenho. Por conta disso, o texto do regulamento tende a ser bastante 
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abrangente, dando liberdade para as empresas demonstrarem como atendem aos requisitos das 

17 práticas de gestão recomendadas (ANP, 2019a). 

Leite (2018, p. 30) faz elogios a forma que o regulamento é escrito: “Esta abordagem 

não cria entraves ao avanço à inovação e ao avanço tecnológico da indústria, permitindo que os 

operadores moldem suas próprias ações de Segurança de Processo ao nível de risco apropriado.” 

A Figura 3 compila e apresenta muito bem as diversas interfaces do Sistema de Gestão 

de Segurança está presente em uma apresentação do SSM/ANP: 

 

 

Além do SGSO, a ANP instituiu outros regulamentos muito importantes para a 

segurança operacional de indústrias de E&P, entre eles, destaca-se: o procedimento de 

comunicação de acidentes, com a Resolução ANP nº 44/2009;  o procedimento de 

gerenciamento de não conformidades, através da Resolução ANP nº 37/2015; o Regulamento 

Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional de Sistemas Submarinos 

(SGSS), instituído pela Resolução ANP nº 41/2015; e por fim, o Regime de Segurança 

Figura 3 - Sistema de Gestão de Segurança 

Fonte: OLVEIRA, 2018. 
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Operacional para a Integridade de Poços de Petróleo e Gás natural, o SGIP, com a resolução 

ANP n° 46/2016. 

O SGSS, focado em sistemas submarinos, define os requisitos e padrões mínimos de 

segurança operacional e de preservação do meio ambiente, desde a fase de projeto até a etapa 

de desativação. Este possui 21 capítulos que versam sobre sistemas de escoamento e coleta de 

produção; umbilicais; unidades de processamento submarino; trechos submarinos de dutos 

portuários de terminais; entre outros (ANP, 2019c). A resolução conta com um anexo, que é o 

Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional de Sistemas 

Submarinos.  

Segundo dados do regulamento técnico, a importância do SGSS está na prevenção ou 

mitigação das consequências de incidentes que poderiam causar dano à vida humana, ao meio 

ambiente ou ao patrimônio das instalações (ANP, 2015). 

O SGIP, que é focado na integridade dos poços, define os requisitos essenciais e 

padrões mínimos a serem regidos durante todo o ciclo de vida do poço, desde o projeto até o 

seu abandono. (ANP, 2016). O SGIP conta com 17 práticas de gestão a serem seguidas pelas 

empresas detentoras do direito de exploração e produção com contrato com a ANP. (ANP, 

2019d). A resolução conta com o Regime de Segurança Operacional para Integridade de Poços 

de Petróleo e Gás e com o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Integridade 

de Poços. 

Uma pequena linha do tempo mostrando a evolução da segurança offshore foi 

elaborada na Figura 4: 
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O SGSO é a mais antiga e abrangente resolução instituída pela agência. A ANP está 

em processo de revisão do regulamento de forma que ele possa englobar os enunciados do 

SGSS e do SGIP, que possuem um caráter mais técnico. A motivação da ANP é estruturar um 

regulamento único, contendo um sistema de gestão cada vez mais integrado, segundo 

informações da revista Thinking Energy, do IBP. (IBP, 2018) 

Figura 4 - Histórico de Segurança Operacional da ANP 
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Pode-se dizer que com o SGSO, SGSS e SGIP integrados, o sistema de gestão de uma 

empresa de Exploração e Produção está cobrindo todos os aspectos em termos de segurança 

operacional, conforme se observa na Figura 5. 

 

A ANP está investindo cada vez mais em inteligência para melhorar os sistemas de 

gerenciamento de segurança das empresas. 

Segundo informações da revista Thinking Energy, do IBP, a segurança operacional da 

ANP é sustentada por três pilares, chamados de “tripé” (IBP, 2018). 

O primeiro pilar é a fiscalização permanente, tanto em ambientes offshore quanto 

onshore. A taxa de cobertura, atualmente, é de dois anos, significando que a ANP revisita as 

instalações em não mais que 2 anos, de forma a acompanhar as melhorias do sistema de gestão 

de segurança da empresa. 

O segundo segmento desse tripé está no fortalecimento nas regulações sobre sistemas 

de gestão. A ANP publicou o SGSS e mais recentemente, o SGIP, enquanto o SGSO segue em 

revisão como já foi mencionado, objetivando consolidar as práticas de gestão em um só 

regulamento de segurança operacional. 

O terceiro pilar consiste em ações preventivas. Estas são traçadas a partir de 

informações de benchmarking com empresas estrangeiros, análise de dados das auditorias 

Figura 5 - Regulamentos Técnicos de Segurança Operacional da ANP para Instalações Marítimas. 

Fonte: Adaptado de Petrobras (2015) 
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realizadas pela ANP e nas lições aprendidas ao longo dos anos. Esse pilar é muito importante 

para a identificação de pontos de melhoria. (IBP, 2019). 

 

Capítulo 3 – Resolução ANP nº 43/2007 – SGSO 

 

Introduzindo mais especificamente a resolução do SGSO, esta é dividida entre Regime 

e Regulação Técnica. O regime é a base regulatória para assegurar a segurança operacional ao 

definir as responsabilidades e direitos da ANP e do operador, já o regulamento técnico introduz 

as 17 práticas de gestão. 

 

3.1- Regime de Segurança Operacional  

O operador deve possuir um sistema de gerenciamento de segurança que atenda às 

práticas de gestão da ANP, deve executar inspeção periódica de elementos críticos de segurança 

e também realizar auditorias do seu sistema de gestão.  

O operador deve submeter e se responsabilizar pelos dados fornecidos de uma 

documentação chamada DSO (Documento de Segurança Operacional) para cada uma das 

instalações que opera. 

O DSO é composto por 3 documentos: DUM (Descrição de Unidade Marítima), MC 

(Matriz de Correlação) e RIC (Relatório de Informações de Concessionário). Esses três 

documentos precisam ser apresentados à agência antes que a instalação inicie suas operações. 

Existe uma relação com os prazos para apresentação dos documentos contida na resolução ANP 

n° 43/2007.  

A Matriz de Correlação é um importante item, pois deverá fazer a correspondência 

entre o sistema de gestão da Operadora da Instalação com o SGSO. Qualquer atualização da 

Matriz de Correlação precisa ser comunicada à ANP. 

O RIC contém as informações relativas ao projeto, como fluxogramas de processo, 

programas preliminares, localização da instalação, entre outros (SANTOS, 2018). 

A DUM é o documento que descreve os equipamentos de segurança da instalação. A 

lista de informações que devem constar na DUM é apresentada na Tabela 3.  
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3.2 – Nova revisão do SGSO/ANP 

A ANP está promovendo estudos e workshops para agrupar as correspondências entre 

os três sistemas de gestão (SGSO, SGSS e SGIP), assim como realizando benchmarking com 

outros países. Estas iniciativas estão sendo muito importantes para que seja feita uma revisão 

eficiente do SGSO, tornando-o um instrumento ainda melhor para a proteção da vida humana 

e do meio ambiente. Outra ferramenta auxiliadora é o Formulário de Comentários, no qual os 

interessados encaminharam sugestões de melhoria tanto na Resolução ANP nº 43/2007 e 

anexos, quanto no Regulamento Técnico do SGSO. (ANP, 2019e).  

Esses eventos contaram com a participação de empresas de E&P de todo o território 

nacional. O workshop promovido pela ABRISCO, por exemplo, reuniu 90 companhias e as 

alocou em seis grupos de trabalho buscando avaliar oportunidades de melhorias em cada uma 

Tabela 3 - Lista de informações da DUM 

Fonte: SANTOS, 2018. 
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das 17 práticas de gestão do SGSO. O relatório está disponível no site da ANP e nos ajuda a 

identificar quais serão as possíveis mudanças no regulamento (ABRISCO, 2018). 

Da mesma forma, a ABESPetro e o IBP elaboraram relatórios de comparação entre os 

regulamentos de segurança operacional da ANP. Ambos estão disponíveis no site da agência e 

são de grande importância para quem já pensa em se adequar à nova revisão. A Petrobras 

também realizou um estudo em que aponta as similaridades entre o SGSO e o SGSS. A 

comparação entre o SGSO e os dois outros sistemas de gestão da ANP está presente nas Tabelas 

4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Tabela 5 - Correlação entre SGSO e SGIP 

Fonte: SANTOS, 2018. 

 

 

Tabela 4 - Correspondências entre SGSO e SGSS 

Fonte: Petrobras (2015) 
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Pode-se notar que há muitas práticas do SGSO correspondentes aos capítulos do SGSS 

e do SGIP. As 17 práticas de gestão do SGSO da ANP são divididas em três grupos: Liderança, 

Pessoal e Gestão; Instalações e Tecnologia; e Práticas Operacionais. A Tabela 6 apresenta as 

práticas de gestão do SGSO. 

 

 

Conforme já mencionado, existe uma correlação forte entre o RBPS e o SGSO. 

Almeida (2013) fez uma excelente correspondência entre as duas regulamentações, apresentada 

na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - As 17 práticas de Gestão do SGSO/ANP 

 

 

Fonte: SANTOS, 2018. 
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Assim, é possível notar que o SGSO é um regulamento bastante amplo, que possui 

muitas correspondências com outras regulações, seja da ANP ou não. Isso reforça a estratégia 

da ANP da revisão integrar as práticas de gestão em um único regulamento de segurança 

operacional. (IBP, 2018). 

 

Capítulo 4 – Indicadores 

4.1 Estratégias para a definição de indicadores 

As metas, por serem algo extremamente particular de cada organização, não serão 

sugeridas nesse trabalho. Sugere-se analisar o comportamento dos indicadores nos últimos 6 

meses para identificar padrões e estipular metas mais assertivas, sendo alcançáveis, mas ao 

mesmo tempo desafiadoras. 

Como todo sistema de gestão, a implantação de indicadores é muito beneficiada se 

contar com o apoio gerencial na sua implantação. O chamado top-down, isto é, uma orientação 

que ocorre a partir de cargos de liderança para ser difundida pelos demais cargos da companhia. 

Essa prática gera muito mais credibilidade, aceitabilidade e envolvimento do pessoal. 

Tabela 7 - Correlação entre SGSO E RBPS 

Fonte: ALMEIDA, 2013. 
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Outro ponto essencial para a correta implantação de indicadores é deixar claro a 

importância de realizar a coleta de dados para aquele indicador, demonstrar como os dados 

obtidos poderão contribuir para o aprimoramento do sistema de gestão de segurança. Conforme 

citado pelo CCPS, "Se a necessidade de medição do [indicador de] desempenho não for 

identificada, ela não será realizada " (CCPS/PETROBRAS, p. 9, 2013). Além disso, o trabalho 

aconselha agir com cautela em relação à implantação do novo sistema de indicadores, iniciando 

por poucas métricas simples, já que toda mudança gera resistência, como já diria a primeira lei 

de newton, todo corpo que está em inércia tende a continuar em repouso até que uma força 

consiga vencer.  

Muito alinhado com a prática de mostrar a relevância da coleta de dados e do 

monitoramento do indicador, é importante envolver a força de trabalho embarcada nessas 

discussões já que muitos dos possíveis indicadores serão acompanhados através da coleta de 

dados de funcionários embarcados. 

De acordo com o HSE UK (2006), indicadores eficientes de segurança de processo 

possuem um caráter proativo, e não reativo para o gerenciamento de riscos. O maior objetivo 

dos indicadores de segurança de processos é assegurar que os riscos estão sendo controlados de 

maneira adequada. Muitas organizações não possuem muitas informações para demonstrar o 

quão bem gerenciam os riscos. Isso ocorre, pois, as organizações, em sua maioria, tendem a 

definir indicadores apenas reativos, como acidentes ou quase acidentes. (CCPS, 2007) Os 

indicadores proativos proporcionam pequenos avisos sobre sistemas críticos, de forma a evitar 

que um incidente ocorra. As estratégias que serão mencionadas nesse tópico também podem 

ser adotadas por empresas que já possuem indicadores, de forma a avaliar a necessidade de 

melhorias.  

Existem dois tipos de monitoramento: ativo e reativo. O primeiro é ativado antes que 

um incidente ocorra. Já o segundo está relacionado com a investigações de incidentes para 

verificar as barreiras de controle, identificação de fraquezas ou gargalos em sistemas de 

controles e para aprender com os incidentes buscando a melhoria contínua. 

Existem também dois tipos de indicadores: o reativo (também chamado de Lagging) e 

o proativo (também chamado de Leading). Os indicadores proativos são um tipo de 

monitoramento ativo que asseguram a efetividade de alguns sistemas críticos de controle de 

riscos. Eles precisam de um monitoramento periódico. Os indicadores reativos, por outro lado, 

são monitoramentos reativos baseados em investigações para a descoberta de pontos fracos no 

sistema. Esses indicadores mostram quando um resultado de segurança não foi atingido (HSE 

UK, 2006). 
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O modelo do queijo suíço, introduzido por James Reason, defende que para que um 

acidente ocorra, uma série de barreiras de controle, defesas ou salvaguardas de diferentes 

elementos do sistema de gestão de segurança precisam falhar. Cada fatia do queijo é uma 

barreira de controle de riscos. Os furos são as falhas ou desvios encontrados em cada uma das 

barreiras. Para que um incidente ocorra, todos os furos precisam estar alinhados. Note que, na Figura 6 - Modelo 

do Queijo Suíço 

Fonte: Carvalho, 2009. 

 

Tabela 8 - Indicadores de IncidentesFigura 6, há duas setas que não conseguem chegar 

até o “Evento” pois são bloqueadas por uma das barreiras (LEITE, 2018). 

 

Os indicadores proativos identificam os furos dos sistemas de controle de riscos 

durante monitoramentos periódicos de rotina. A ação do indicador proativo é em cada uma das 

barreiras. Enquanto isso, os indicadores reativos revelam furos nas barreiras descobertos devido 

a ocorrência de um evento, seja um acidente ou um quase acidente. Eles evitam a recorrência 

Figura 6 - Modelo do Queijo Suíço 

Fonte: Carvalho, 2009. 

 

Tabela 8 - Indicadores de IncidentesFigura 7 - Modelo do Queijo Suíço 

Fonte: Carvalho, 2009. 
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desses eventos através da avaliação da experiência ocorrida e consequente tomada de ações 

corretivas. Vinnem defende que os indicadores reativos e proativos devem ser utilizados em 

conjunto (VINNEM et al, 2006). 

 

4.2 Sugestão de indicadores 

Neste trabalho, a sugestão dos indicadores foi dividida para cada uma das 17 práticas 

de gestão do SGSO. Buscou-se definir cada uma das práticas de gestão e introduzir os 

indicadores sugeridos pela literatura. 

 

4.2.1 Prática de Gestão nº 1: Cultura de Segurança, Compromisso e Responsabilidade 

Gerencial 

Definir cultura de segurança é um desafio. Um dos modelos mais aceitos pela 

literatura, conhecido como Modelo de Cultura de Segurança de Reciprocidade, envolve os três 

elementos da cultura de segurança: aspectos psicológicos, aspectos situacionais e aspectos 

comportamentais. Através dos aspectos psicológicos, é analisado como as pessoas pensam e se 

sentem sobre segurança. Com os aspectos situacionais, analisa-se o que as organizações fazem 

para o controle da segurança. E por último, com os aspectos comportamentais, o que as pessoas 

fazem para melhorar a segurança. Ou seja, a cultura de segurança está intimamente ligada com 

a percepção, controle e melhoria da segurança. Os pilares da cultura de segurança são: pessoas, 

situação e comportamento. (COOPER, 2016) 

O aspecto psicológico está relacionado com valores individuais e coletivos, atitudes e 

percepções sobre a segurança. Já o aspecto situacional está relacionado com sistemas de 

gerenciamento, políticas, procedimentos, regulações e estrutura organizacional. O aspecto 

comportamental se refere a ações e comportamentos relacionados à segurança, assim como a 

sua liderança. (COOPER, 2000). 

A prática nº 1 do SGSO da ANP defende a divulgação e consolidação da cultura, 

alinhando compromissos e responsabilidades através da estrutura organizacional. Essa cultura 

está muito atrelada a colocar a segurança em primeiro lugar. Uma cultura de segurança forte 

promove uma melhoria contínua relacionada à segurança diariamente. 

No acidente de Piper Alpha, por exemplo, uma das causas apontadas pela comissão de 

investigação foi a falta de uma cultura de segurança forte, pois havia falta de conscientização 

de riscos, falhas na comunicação e na confiança. (AlChE, CCPS, 2007). 

Como neste trabalho focamos nos indicadores, é importante notar quais são os 

entregáveis que a agência solicita: 
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- Estabelecer estrutura organizacional, definindo atribuições e responsabilidades de 

toda a força de trabalho (Itens 1.3.1 e 1.3.3) 

- Participação efetiva dos gerentes nas atividades relacionadas com à segurança 

operacional (Item 1.3.2) 

-  Informar a força de trabalho sobre a política, valores, metas e planos. (Item 1.4.2) 

- Estabelecer mecanismos de comunicação recíproca e contínua entre a Gerência da 

Instalação e a força de trabalho. (Item 1.4.2) 

Dessa forma, podemos pensar em indicadores que estejam atrelados à redação da 

prática de gestão. Alguns exemplos de iniciativas que ajudam a promover à adequação à prática 

de gestão nº 1 seriam: estabelecer reuniões periódicas para discutir assuntos relacionados à 

segurança; estabelecer reuniões diárias no início e no final do expediente de instalações de E&P 

que tenham como foco aspectos relacionados à segurança; estabelecer Safety Moments durante 

cada uma das reuniões da força de trabalho, em que alguma mensagem sobre segurança é 

transmitida para os trabalhadores. Alguns exemplos de tópicos para serem abordados, segundo 

as práticas da Halliburton: cansaço, prevenção de doenças, água contaminada, descer escadas 

com segurança, entre outras. 

Em muitas empresas também existem os chamados ROC (Risk Observation Card) ou 

HOC (Hazard Observation Card), que são cartões de observação de riscos ou perigos. Eles 

podem ser preenchidos por qualquer um dos trabalhadores. Os cartões ajudam a instaurar uma 

cultura de segurança, pois em qualquer lugar que os trabalhadores estivessem, estariam 

preocupados em observar perigos ou riscos ao seu redor para serem reportados. Cada um dos 

cartões geraria uma ação para determinada pessoa, de forma a mitigar o risco encontrado. Não 

necessariamente a pessoa que identificou o risco é que seria responsável pela ação do cartão. 

Em muitas empresas, esse controle é feito pelos Técnicos de Segurança, também chamados de 

Safety Officers, com supervisão do OIM (Offshore Installation Manager – Supervisor da 

Instalação Offshore) das instalações. Uma prática para incentivar o uso dos cartões, por 

exemplo, pode ser premiar com algo simbólico o melhor cartão de observação do mês.  

Exemplos de indicadores para a prática número de gestão nº 1 poderiam ser: 

• Cartões de observação de riscos (AMARO, 2015). 

o Número de cartões de observação de riscos emitidos por mês 

o Número de ações originadas de cartões de observação de riscos concluídas em 

relação ao número total de ações originadas de cartões de observação de riscos. 
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• Realização periódica de uma pesquisa de cultura de segurança através de entrevistas 

com a força de trabalho para identificar oportunidades de melhoria do sistema de gestão 

(LEITE, 2018). 

o Número de funcionários da força de trabalho entrevistados / número total de 

funcionários da força de trabalho 

Quando pensamos em indicadores, é muito importante pensarmos também em qual 

será a forma de medi-los, pois, não desejamos que estes fiquem apenas no papel. No exemplo 

dos cartões de observação de riscos, sugere-se que o controle seja feito com o auxílio dos Safety 

Officers.  

A entrevista que avalia a percepção dos colaboradores em relação à cultura de 

segurança pode estar atrelada, por exemplo, ao sistema de treinamentos em procedimentos. 

Muitas vezes esse sistema de treinamento é feito com o auxílio de um software online, 

comumente chamado de LMS (Learning Management System – Sistema de Gerenciamento de 

Aprendizado). Esse software, que nada mais é do que um Portal de Treinamentos, costuma 

englobar treinamentos em procedimentos, cursos de capacitação e ferramentas de avaliação. 

Normalmente também é possível exportar relatórios contendo o desempenho de cada área da 

força de trabalho, assim como a emissão de certificados. A pesquisa poderia ser realizada como 

mais uma das tarefas a serem executadas no ambiente de treinamentos, bastando acrescentar 

um módulo com a entrevista avaliativa. 

É importante frisar que essa entrevista precisa ser estrategicamente montada de forma 

que as respostas possam trazer insumos para melhorias da cultura de segurança. 

   

4.2.2 Prática de Gestão nº2: Envolvimento do Pessoal 

A prática de gestão número 2, semelhante a primeira, incentiva a participação, 

envolvimento e conscientização de toda a força de trabalho na aplicação do sistema de 

gerenciamento da segurança operacional. 

Engajar pessoas é um grande desafio. Existe uma funcionalidade muito conhecida: 

Hazard Hunting, em que os colaboradores são organizados em grupos e vasculham uma área 

em busca de possíveis cenários de riscos. Ao promover essa atividade, além de engajar a força 

de trabalho, a instalação também contribui para a identificação e percepção de riscos, 

reforçando a cultura de segurança da prática nº 1. (PDO, 2011) 

Uma outra iniciativa para melhorar o envolvimento da força de trabalho são cartões de 

reporte. Incentivar os colaboradores a preencherem um cartão de observação quando 
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verificarem algum risco. Existe, por exemplo, o ROC (Risk Observation Card) ou HOC 

(Hazard Observation Card).  

Sugestões de iniciativas com o objetivo de promover a cultura de segurança podem ser 

o envolvimento dos colaboradores para participarem da elaboração de revisões de 

procedimentos e investigação de incidentes, que geralmente são feitos por pessoas que 

trabalham onshore. 

Empresas que possuem sua força de trabalho engajada com o sistema de segurança 

tendem a se envolver menos em incidentes, e quando ocorre um evento, tende a ser de baixo 

impacto, menor severidade. 

Gerentes, coordenadores e toda a força de trabalho devem se unir para gerar uma 

parceria de segurança entre os gestores e os colaboradores. Juntos, podem trabalhar de forma 

proativa para desenvolver líderes de segurança; reportar investigar e revisar incidentes; praticar 

exercícios de identificação de perigo; revisão de regras e procedimentos; entre outros. 

(COOPER, 2016) 

Seus entregáveis, segundo regulamento da agência, são: 

- Participação no desenvolvimento, implementação e revisão periódica do sistema de 

gerenciamento da segurança operacional. 

- Promover atividades de conscientização e informação sobre o sistema de segurança, 

seja com reuniões, workshop, etc. 

Assim, os possíveis indicadores da prática de gestão n° 2 do SGSO da ANP poderiam 

ser: 

• Número de funcionários embarcados envolvidos em aulas de educação 

ambiental / número total de funcionários embarcados (PETROBRAS, 2015). 

• Total de investimentos destinados a atividades de conscientização ambiental 

(HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

Muitas empresas, para cumprir com o PEAT (Programa de Educação Ambiental dos 

Trabalhadores), precisam conscientizar seus trabalhadores com informações sobre educação 

ambiental. Há muitas aplicações de como a educação ambiental pode impactar no dia a dia de 

trabalhadores offshore. Para isso, algumas empresas embarcam um profissional que fica 

responsável por dar o treinamento para os trabalhadores do turno. É sabido que há muita 

rotatividade no ambiente offshore, já que o trabalho, por ser confinado, é em escalas de 14x14. 

Por conta disso, é importante que sejam feitos vários embarques ao longo do ano de forma a 

englobar as aulas sobre educação ambiental para todos os trabalhadores. É exatamente isso que 
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o indicador mencionado reflete. A recomendação é de que toda a força de trabalho possa ter 

sido conscientizada quanto à educação ambiental. 

• Número de reuniões de segurança realizadas (onshore) (ADAMS, 2016). 

Conforme mencionado, há muitas reuniões de segurança no ambiente offshore, como 

as reuniões diárias no início e no final do mês, a introdução dos Safety Moments, os Alertas de 

Segurança, Safety Sundays, Briefings de Segurança.  

Por outro lado, o ambiente de escritório e bases de apoio (onshore) acabam não tendo 

tantas reuniões com o tema de segurança. Por isso, sugere-se esse indicador de forma a propagar 

entre a força de trabalho onshore a cultura de segurança. Essas reuniões poderiam ser por 

exemplo, para discutir sobre os incidentes do último mês, a falha de uma barreira de controle, 

ações preventivas de preparação para um simulado ou auditoria.  

• Horas homem totais de atividades de conscientização (HHAC)/Horas homem 

totais de trabalho da unidade (HHTT) (ALMEIDA, 2013). 

Esse indicador, sugerido por Almeida, já faz parte do relatório anual exigido pela ANP 

das empresas de E&P (ALMEIDA, 2013). É importante mapear o número de horas com 

atividades de conscientização, já que isso está intimamente ligado com o Envolvimento do 

Pessoal. A ideia é monitorar a percentagem de horas de trabalho que estão sendo destinadas à 

atividades de conscientização. A empresa pode estipular metas a partir desse monitoramento. 

 

4.2.3 Prática de Gestão nº 3: Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal 

A prática de gestão número 3 do SGSO da ANP aborda sobre a garantia de que a força 

de trabalho está exercendo suas funções de maneira segura, de acordo com as responsabilidades 

relacionadas ao sistema de gerenciamento de segurança operacional. 

Os treinamentos em procedimentos, na maioria das empresas, são gerenciados por um 

software chamado LMS, como já foi mencionado na prática de gestão n°1. Esse software 

permite o cadastro da força de trabalho, sejam da empresa ou de uma contratada, para que 

estudem os treinamentos de procedimentos, políticas e instruções da empresa.  

Para isso, é importante criar e manter atualizada uma Matriz de Treinamentos, que 

deve mapear quais são os treinamentos exigidos para cada um dos cargos da empresa. Sempre 

que houverem novas contratações ou novos treinamentos publicados, deve-se manter rastreada 

quais foram as alterações para que sejam levadas em conta na próxima revisão da matriz. 

Além disso, os treinamentos em procedimentos devem possuir validade. Quando há 

novas revisões de um procedimento, todos os funcionários que treinaram a versão anterior 

deverão treinar a nova. Mesmo que não haja uma revisão de um treinamento, é recomendado 
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realizar a reciclagem do treinamento para a força de trabalho após um determinado período de 

tempo. 

O mesmo software, se possível, pode também gerenciar os treinamentos regulatórios. 

O pacote de certificados para que possa ser feito o embarque offshore é composto pelas NRs 

(Normas Regulamentadas), HUET (Treinamento de Escape de Aeronave Submersa), CBSP 

(Curso Básico de Segurança de Plataforma) e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). 

Treinamentos como esses possuem prazo de validade que precisa ser monitorado. É importante 

que o próprio software possa realizar a comunicação de que determinado certificado do 

funcionário está prestes a expirar, para que seja planejado um novo treinamento. 

Da mesma forma que os treinamentos em procedimentos, também é importante existir 

um documento que determine uma matriz de treinamentos regulatórios, que defina quais são os 

treinamentos para cada um dos cargos, de acordo com as funções que cada um deles vai exercer.  

Os dois casos citados acima estão focados na força de trabalho offshore, mas também 

são aplicáveis para os que trabalham em terra. 

Quando se fala em treinamentos, é importante também englobar capacitações dos 

funcionários, seja com cursos, palestras, rodas de discussão.  

Os resultados das avaliações dos treinamentos realizados pela força de trabalho devem 

ser devidamente registrados e armazenados pois poderão ser exigidos em uma auditoria. Muitas 

empresas possuem a prática de emitir um certificado assim que o trabalhador finaliza um 

treinamento. 

Ainda sobre as avaliações, algumas empresas possuem políticas de número máximo 

de tentativas para aprovação. Um exemplo seria o bloqueio do teste caso o aluno não consiga 

obter o aproveitamento mínimo exigido na sua segunda tentativa de preencher a avaliação. 

Nesse caso, o aluno deveria solicitar ao seu gestor um pedido para desbloqueio da avaliação. 

Em suma, os treinamentos deveriam englobar treinamentos em procedimentos, 

regulatórios, capacitações e conscientizações da força de trabalho. 

Sobre os treinamentos de conscientização, um dos mais comuns consiste em um vídeo 

de apresentação com informações básicas sobre segurança, como rota de fuga, procedimento 

de emergência, sinalizações de área de risco, entre outros. Esse vídeo deve ser transmitido logo 

na entrada para toda a força de trabalho e visitantes das instalações.  

Muito alinhado à prática de gestão de melhora continua, é recomendado que os 

treinamentos sejam avaliados pelos alunos, de forma a colher sugestões de melhoria para 

aprimoramento do treinamento.  
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A prática de gestão também exige a execução de uma verificação periódica do 

cumprimento dos requisitos de treinamento, assim como o armazenamento de suas devidas 

evidências. 

Assim sugestões de indicadores para a prática de gestão nº 3 poderiam ser: 

• Número de alunos no software de treinamentos com 100% de aproveitamento 

nos seus treinamentos / Número total de alunos ativos no software de 

treinamentos. (SCHRÖEDER, 2005) 

Esse indicador mostra a adesão e comprometimento com o software de treinamento. 

Para que o aluno consiga 100% de aproveitamento em todos os seus cursos, é necessária 

dedicação e bastante leitura para ser aprovado nas avaliações.  

• Média das notas de avaliação de reação (pesquisa de opinião) ao final do curso 

(SCHRÖEDER, 2005) 

Esse indicador verifica a percepção dos alunos que treinam cada um dos cursos e com 

ele é possível identificar oportunidades de melhorias para os cursos. Planos de ações para os 

cursos com médias abaixo do recomendado podem ser criados de forma a identificar a causa 

raiz para as avaliações ruins e recuperá-lo através de ações corretivas e preventivas. Esse 

indicador contribui também para a prática de gestão número 10, já que é orientado por um 

princípio de melhoria contínua.  

• Média de cursos concluídos por aluno cadastrado (SCHRÖEDER, 2005) 

• N° total de horas de treinamento (horas x número de pessoas treinadas) 

(PINHEIRO, 2015). 

As horas investidas em treinamento são um importante indicador pois é sempre muito 

nem visto por auditores, já que contribui diretamente para a melhoria da segurança. 

• Horas homem totais de atividades de treinamento e qualificação (HHTQ) 

[Treinamentos Regulatórios] / Horas homem totais de trabalho da unidade 

(HHTT) (ALMEIDA, 2013). 

O indicador sugerido por Almeida é um dos itens do relatorio anual que deve ser 

enviado para a ANP. Manter o seu controle atualizado é importante. Não só para a redução de 

trabalho ao final do ano, mas também para que as próprias empresas possam monitorar a 

percentagem de horas gastas com treinamentos, podendo reavaliar estratégias ao longo do ano. 
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4.2.4 Prática de Gestão nº 4: Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos 

A prática de gestão número 4 prevê que o Operador da Instalação1 considere os fatores 

humanos durante todo o ciclo de vida da instalação, tais como fadiga, estresse, desmotivação, 

entre outros. O objetivo é manter um ambiente de trabalho adequado para todas as atividades a 

serem executadas.  

Como o ritmo de trabalho embarcado é feito por turnos, em que trabalhadores passam 

um longo período de dias isolados, com poucas opções de lazer, é importante cuidar da saúde 

psicológica. É comum a prática de que, em situações de necessidade extrema ou imprevistos, 

trabalhadores prolonguem seus turnos. (IBP, 2018). 

É importante que as empresas de E&P se atentem ao fato de que o trabalhador 

embarcado está exposto à diversas fontes que podem interferir na forma segura de executar seu 

trabalho, já que as instalações são ambientes propícios ao cansaço, ao grande esforço físico com 

movimentação de cargas, ao sedentarismo, Por conta disso, as empresas devem criar planos de 

ação com barreiras que atenuem os fatores mencionados acima. Uma prática que vale a pena 

mencionar é a construção de uma academia destinada aos trabalhadores embarcados, assim 

como o decreto de que todo o trabalhador tem direito à atividades de lazer, como videogames, 

pebolim, tênis de mesa, entre outras atrações. Outra prática relevante é a inclusão de planos 

nutricionais para melhorar a alimentação dos trabalhadores embarcados.  

Essa prática está também muito atrelada à conscientização da força de trabalho. Os 

fatores humanos foram recentemente incluídos como um dos fatores a ser considerado ao 

realizar o estudo de análise de riscos. (IBP, 2018). 

Algo bem difundido na literatura e nas empresas de E&P são os treinamentos 

chamados de percepção de riscos. Esses têm como objetivo inspirar na força de trabalho a 

capacidade de reconhecer situações que podem provocar incidentes, contribuindo para o 

aprimoramento da cultura de segurança. Recentemente estão sendo criados diversos jogos de 

tabuleiro que ajudam no aprimoramento da percepção de riscos dos colaboradores. Iniciativas 

como essa podem ser ferramentas poderosas na conscientização dos trabalhadores, de forma 

que não seja algo maçante, mas sim em formato de uma disputa de um jogo de tabuleiro.  

Indicadores sugeridos para essa prática poderiam ser: 

• Número de desvios encontrados no mês por meio do hazard hunting (PDO, 

2011) 

                                                 
1 Concessionário ou empresa designada pelo concessionário para ser o responsável pelo gerenciamento 

e execução de todas as operações e atividades de uma Instalação. 
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Esse indicador é muito interessante pois quanto mais alto for, maior será o incentivo à 

participação nos hazard hunting, pois os trabalhadores verão a eficácia do método, contribuindo 

para a instalação da cultura de segurança.  

• Número de incidentes relacionados a falha humana/número total de incidentes 

(RIBEIRO, 2012). 

É uma forma bastante relevante de avaliar os impactos negativos da inobservância de 

atendimento aos critérios de fatores humanos. Porém, é um indicador reativo. Comforme já 

mencionado, deve-se utilizar indicadores proativos em conjunto: 

• Número de turnos de trabalho prolongados (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Percentual de Horas-extras (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

A fadiga dos trabalhadores precisa der combatida de forma a minimizar o risco de 

incidentes. Historicamente os fatores humanos causam impactos fortes para a segurança 

operacional. Eles precisam de atenção. 

 

4.2.5 Prática de Gestão nº 5: Seleção, Controle e Gerenciamento de Contratadas 

Essa prática de gestão determina que é de responsabilidade do operador da instalação 

selecionar, avaliar e garantir que as empresas contratadas estão exercendo suas funções em 

conformidade com as boas práticas da operadora e seguindo todos os requisitos impostos pela 

ANP através do SGSO. 

A prática de gestão número 5 tem como objetivo envolver sempre o tema de segurança 

operacional na seleção e avaliação das empresas contratadas. 

Ela também regulamenta que sejam estabelecidos critérios a serem cumpridos pela 

contratada, como possuir empregados capacitados a realizar as atividades de maneira segura e 

seguindo os procedimentos da operadora. Os funcionários da contratada devem estar instruídos, 

em no mínimo, os procedimentos padrões da instalação, como por exemplo, em relação aos 

perigos da instalação, sejam incêndios, explosões ou liberação de substâncias tóxicas, bem 

como devem estar instruídos em procedimentos de emergência, informações sobre EPIs e 

gerenciamento de mudanças. 

Possíveis indicadores para essa prática de gestão poderiam ser: 

• Número de desvios encontrados na execução de serviços realizados com 

participação de contratadas/terceirizadas (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 

2011). 
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Em algumas empresas, há um consultor externo que fica responsável pelo 

gerenciamento de contratadas. É importante que na avaliação das contratadas, também seja 

elaborado um relatório contendo todos os desvios apresentados pela contratada durante a 

prestação do serviço. Além disso, essa verificação precisa ocorrer de forma periódica para que, 

caso os desvios estejam impactando negativamente os resultados, possa-se substituir a 

contratada em questão. 

 

4.2.6 Prática de Gestão nº 6: Monitoramento e Melhoria Contínua do Desempenho 

Essa prática de gestão é uma das mais importantes pois impacta diretamente todas as 

outras. Só é possível melhorar o sistema de gerenciamento de segurança operacional ao realizar 

um monitoramento periódico para avaliar o que está dando certo e quais são os pontos de 

melhoria.  

Ela também instrui que seja estruturado um sistema de ações corretivas e preventivas 

quando for verificado que uma meta não foi atingida (ANP, 2007). Dessa forma, deverá ser 

elaborada uma investigação para verificar quais foram os motivos para o não atingimento do 

objetivo e o que será feito diferente a partir de agora para direcionar esforços mais eficazes para 

o atingimento da meta, de maneira que a falha não volte a ocorrer. 

Trabalhar com o alcance de metas, além de ser motivador, é uma ótima ferramenta que 

auxilia o monitoramento de desempenho. Para isso, serão necessários indicadores. Segundo a 

ANP, os indicadores precisam estar atualizados e aperfeiçoados, tendo em vista as constantes 

melhorias nos sistemas operacionais.  

Conforme foi discutido ao longo desse trabalho, é importante utilizar tanto os 

indicadores proativos quanto os reativos, como foco nos proativos. A prática de gestão instrui 

exatamente desta forma, no item 6.2.3: “Definir um conjunto de indicadores de desempenho, 

pró-ativos (que permitam avaliar as condições que possam dar início ou contribuir para 

ocorrência de acidentes operacionais) e reativos, da Segurança Operacional.” (ANP, 2007, 

p.11). 

Indicadores para essa prática poderiam ser:  

• Número de desvios em cada uma das práticas/número total de desvios 

(HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

Esse indicador é muito relevante pois mostra em quais práticas de gestão a companhia 

está pecando mais. É uma forma de descobrir seus pontos fortes e fracos, permitindo a criação 

de planos de ação a partir disso, além de aprimorar os preparativos para uma auditoria. 

• Número de NCs (Não Conformidades) graves / número total de NCs 
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Esse indicador deve refletir a melhoria no sistema de gerenciamento de segurança da 

companhia. A tendência é que, com o aprimoramento das práticas exercidas pela empresa, o 

número de não conformidades graves em relação ao total de NCs sempre diminua.  

Um cenário com muitas não conformidades, sendo todas leves, é mais favorável do 

que um com poucas não conformidades, sendo todas graves ou moderadas. 

• Número de ações preventivas ou corretivas já concluídas que foram originadas 

a partir do não cumprimento de uma meta / número total de ações preventivas 

ou corretivas originadas a partir do não cumprimento de uma meta (HEIZEN, 

CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

Esse indicador mostra se as ações preventivas e corretivas originadas a partir do não 

cumprimento de uma meta estão sendo realmente cumpridas. Além disso, o indicador mostra, 

em porcentagem, quantas ações decorrentes do não cumprimento de uma meta ainda estão em 

andamento. 

• Ações atrasadas/Ações em aberto (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

• Média de NCs por prática por auditoria 

• Quantidade de ações reprogramadas/ações em aberto 

• Número total de metas de segurança atingidas (NTMA)/Número total de metas 

de segurança estabelecidas (NTME) (ALMEIDA, 2013). 

 

 

4.2.7 Prática de Gestão nº 7: Auditorias 

Essa prática de gestão instrui as empresas de E&P a realizarem auditorias internas 

periodicamente, seja quando executadas por funcionários capacitados da própria empresa ou 

por empresas externas especializadas em auditorias.  Em ambos os casos, a auditoria deve ser 

executada de forma objetiva e imparcial. 

As auditorias têm como objetivo avaliar a implementação e funcionamento do sistema 

de gerenciamento de segurança. Essa prática de gestão define o chamado Ciclo de Auditoria, 

em que fica estipulado que o prazo para que todos os requisitos do SGSO e todas as instalações 

do operador sejam auditados é de no máximo dois anos.  

Também fica regulamentado que o operador deverá elaborar um plano de auditoria, 

definindo as equipes de auditoria, e as áreas e atividades a serem auditadas. Para a elaboração 

do plano, também é importante considerar as investigações e riscos de incidentes, não 

conformidades de auditorias anteriores e avaliações de desempenho. Para a escolha da equipe 
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de auditoria, deverá ser considerado o plano de auditoria, o tamanho e a complexidade da 

instalação, os elementos críticos2 para a segurança operacional e a designação de um auditor 

líder (ANP, 2007).  

Existem algumas práticas de gestão que devem ser auditadas antes do início da 

operação. É o caso da prática nº 11, Elementos Críticos de Segurança Operacional; da prática 

nº 4, Ambiente de trabalho e fatores humanos, que deverá ser auditada durante a elaboração do 

projeto e ser monitorada periodicamente durante a operação; e da prática nº 10, Projeto, 

Construção, Instalação e Desativação, que para instalações de produção, deverá ser auditada 

logo após a conclusão do detalhamento do projeto. A primeira auditoria de sistema de gestão, 

excluindo as exceções mencionadas, será realizada em até um ano após o início das operações 

Ao final da auditoria, a empresa auditada fica responsável por elaborar um plano de 

ação contendo ações corretivas e preventivas de modo a sanar as não conformidades 

encontradas e apontadas no relatório de auditoria. O plano deve conter os responsáveis por cada 

uma das ações, assim como seus devidos prazos, de acordo com a complexidade e os riscos 

envolvidos. 

O acompanhamento das ações do plano de ação é de responsabilidade do Operador. O 

tratamento da não conformidade e suas devidas evidências de ações de implementação deverão 

ser entregues para a ANP, assim como divulgadas para a força de trabalho envolvida na prática 

de gestão em questão. 

 

Indicadores sugeridos para essa prática: 

• Número NCs interna / número de NCs externas (PINHEIRO, 2015). 

Esse indicador auxilia na avaliação da eficácia das auditorias internas pois, na teoria, 

desejamos que o número de não conformidades encontradas em uma auditoria interna seja 

maior que o número de não conformidades encontrados em uma auditoria externa. Essa lógica 

segue o princípio de que muitas não conformidades serão sanadas a partir dos insumos obtidos 

com a auditoria interna.  

Dessa forma, espera-se que esse indicador resulte um número menor que um. Caso o 

sistema de gerenciamento de segurança operacional esteja obtendo um número maior de não 

conformidades apontadas em uma auditoria externa do que na interna, isso é um forte indício 

de que a auditoria interna não está sendo executada da maneira apropriada. Sugere-se a 

                                                 
2 Qualquer equipamento ou elemento estrutural da Instalação que poderia, em caso de falha, 

causar ou contribuir significativamente para um quase acidente ou para um acidente operacional. (ANP, 2007). 
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substituição do prestador de serviço, caso seja uma consultoria externa, ou melhor preparação 

e capacitação do auditor da empresa, caso seja um funcionário interno. 

• Ações para saneamento de NCs abertas / número total de ações 

(CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Números de ações de auditorias vencidas e/ou com extensões de prazos 

aprovadas (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

As ações para saneamento de não conformidades são indicadores relevantes pois, após 

uma auditoria, fica definido um plano de ação, com seus respectivos prazos, a ser executado de 

forma a sanar os desvios identificados. As ações para saneamento precisam ser concluídas e 

devidamente evidenciadas. 

• NCs / departamento 

Número de não conformidades por área é um indicador para análise interna de quais 

departamentos estão precisando se aprimorar nos requisitos de segurança operacional e quais 

estão se destacando. Além disso, o indicador estimula a competição e benchmarking internos, 

em que uma iniciativa promovida por uma área e que tenha trazido resultado possa ser também 

implantada por outro departamento. 

É importante ressaltar que poucas não conformidades não significam que não há 

oportunidades de melhoria para a área. Assim como já foi comentado sobre incidentes, não há 

margem para acomodação quando o assunto é segurança. 

• Número de não conformidades reincidentes (PINHEIRO, 2015). 

• Número Total ações (preventivas/corretivas) de auditorias encerradas 

(NAAE)/Número Total de ações (preventivas/corretivas) abertas resultantes de 

auditorias (NAAA) (ALMEIDA, 2013). 

• Número Total ações (preventivas/corretivas) de auditorias encerradas no prazo 

(NAEP) / Número Total ações (preventivas/corretivas) de auditorias 

encerradas (NAAE) 

 

4.2.8 Prática de Gestão nº 8: Gestão da Informação e da Documentação 

Essa prática de gestão regulamenta a existência de um procedimento de controle e 

acesso à documentação, em que seja instalado um sistema que prese pelo desenvolvimento, 

atualização, distribuição, controle e integridade das informações e documentos.  
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É importante ressaltar que considerando as necessidades de trabalho e de treinamento 

de cada um dos funcionários, eles deverão ter acesso aos documentos adequados para suas 

funções dentro da empresa (ANP, 2007). 

Há diversos sistemas (softwares) que auxiliam no gerenciamento de documentos, 

desde a sua armazenagem até os avisos da necessidade de revisão, novas solicitações de criação 

de documentos, divisão por áreas. 

Muitas empresas criam definições para documento classificando-os em críticos e não 

críticos. Os documentos críticos possuem um ciclo de revisão mais intenso, como por exemplo, 

uma análise crítica obrigatória a cada 1,5 anos. Já os não-críticos teriam um intervalo de 2 anos 

entre análises críticas. Com essa análise crítica, fica definido se é necessário ou não a revisão 

do documento. E caso seja revisado, é importante se atentar à prática de gestão nº 3, pois todos 

que treinaram a revisão anterior precisam ter o seu treinamento reciclado com a publicação da 

nova revisão. 

Muitas empresas também mantêm cópias físicas dos documentos nas instalações de 

E&P. Como o item 8.3 regula, cada um dos cargos deve ter acesso aos documentos importantes 

para a execução do seu trabalho. Por isso, quando há novas revisões, é importante que também 

sejam atualizadas as cópias físicas que estão presentes nas instalações. Não podem haver 

documentos obsoletos disponíveis para consulta, pois isso poderia gerar um incidente 

dependendo do que foi revisado. 

Outro ponto importante do controle de documentação é o sequencial dos documentos. 

É importante que o sistema desenvolvido para a empresa possua uma codificação adequada, de 

forma a gerar códigos para os documentos de maneira sequencial. Não é recomendado que um 

mesmo código sequencial corresponda a dois documentos. Aquele código precisa ser a 

identidade do documento, que é única. Outra ferramenta importante a ser considerada é que a 

busca por documentos possa ser de fácil operação, não só para incentivar a consulta da 

documentação, mas também para otimizar o tempo, já que os trabalhadores possuem rotinas 

agitadas.  

As revisões dos documentos não devem ser limitadas apenas ao período de 1,5 a 2 

anos. Um funcionário deverá ter a opção de solicitar a revisão de um procedimento a qualquer 

momento, já que a revisão pode trazer melhorias para a segurança operacional, ou mesmo para 

a produtividade. 

Possíveis indicadores para a prática de gestão poderiam ser: 

• Procedimentos atualizados / Número de procedimentos que deveriam estar 

atualizados (CCPS/PETROBRAS, 2013). 
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• Número de documentos com revisão atrasada / número total de documentos 

em revisão 

• Número total de dias úteis entre a entrega da versão final do documento para o 

setor de Controle de Documentação e a publicação da versão oficial 

 

4.2.9 Prática de Gestão nº 9: Investigação de Incidentes 

Essa é uma prática de gestão muito importante pois segundo a CCPS/AlChE, “a 

investigação de incidentes é uma forma de aprender com os incidentes que ocorrem ao longo 

da vida de uma instalação, e de comunicar as lições aprendidas para o pessoal interno e de 

outras partes interessadas”. Aprender com os erros do passado é uma ótima forma de construir 

um ambiente seguro no presente. 

A prática de gestão nº 9 regulamenta que deverá existir um procedimento de 

investigação de incidentes. Esse procedimento deverá conter os critérios para a composição da 

equipe de investigação, quais são as medidas a serem tomadas de acordo com a investigação, 

como a execução de entrevistas e a necessidade de preservar evidências físicas. 

O início da investigação deve ocorrer em até 48h após o fim da ocorrência do incidente 

de forma a preservar evidências. Deverão ser estipuladas ações que impeçam ou minimizem a 

possibilidade de recorrência do incidente.  

Para a ANP, a definição de um quase acidente é: “qualquer evento inesperado com 

potencial de risco para a segurança operacional, não causando danos à saúde humana ou ao meio 

ambiente” (ANP, 2007).  Já os acidentes são definidos como eventos inesperados que causem danos ao 

meio ambiente, saúde humana, prejuízos materiais ou patrimônio. A interrupção das operações por mais 

de 24 horas também é considerada um acidente. (ANP, 2007) 

As situações que ocorrem na instalação, mesmo não causando nenhum dano, são 

consideradas quase acidentes, pois possuem o potencial de causar dano e devem ser igualmente 

investigados. Para a ANP, o termo “incidentes” engloba tantos os acidentes quanto os quase 

acidentes. Todos os incidentes que ocorrem nas instalações deverão ser investigados. Ao 

elaborar o relatório de investigação, deverão ser planejadas ações corretivas e preventivas de 

modo que a ocorrência não volte a acontecer. 

A prática de gestão também prevê a elaboração do relatório anual sobre incidentes que 

deverá ser entregue para a ANP, contendo uma série de itens, entre eles: datas dos incidentes; 

categoria e classificação do incidente; ações corretivas e preventivas; causas identificadas; 

consequências do incidente; fatores que contribuíram para a ocorrência; e avaliação de 

tendências das não-conformidades e recomendações. 
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Para a análise das causas, é importante que seja identificada a causa raiz da ocorrência. 

Para isso, existem diversas metodologias que podem ser utilizadas, entre elas, podemos 

destacar: Diagrama de Ishikawa3, TapRoot e 5 Porquês. 

Encontrar a causa raiz de um problema não é uma tarefa fácil. Para isso, são 

necessários uma equipe de investigação e um intervalo de tempo a ser dedicado para a 

discussão. O investimento vale a pena, já que, encontrada a causa raiz, o tratamento com ações 

corretivas e preventivas será muito mais eficaz, evitando recorrências. ´ 

Possíveis indicadores para a prática de gestão poderiam ser: 

• Número de incidentes que tiveram a investigação iniciada após o prazo de 48h 

/ Número total de incidentes (ANP, 2007). 

• Ranking com as causas raízes mais frequentes na instalação (ANP, 2007). 

• Implantação do gerenciamento de incidentes baseados em Tiers (API RP 754, 

2016). 

Gerar uma análise do histórico de causa raiz é importante para conseguir identificar 

desvios sistêmicos, isto é, gargalos que são frequentes dentro da organização. A partir dessa 

análise, é possível elaborar planos de ação que possam criar barreiras para que incidentes com 

o mesmo cunho não ocorram. 

A ANP utiliza um canal de comunicação de incidentes chamado SISO-Incidentes 

(Sistema Integrado de Segurança Operacional, Módulo Incidentes)4. Ter um banco de dados 

com todos os incidentes comunicados auxilia as empresas a se aprimorarem nas suas 

investigações de incidentes, contribuindo para a melhoria contínua. 

Uma classificação de incidentes sugerida pela IOGP (International Association of Oil 

& Gas Producers – Associação Internacional de Produção de Óleo e Gás) são as chamadas 

TIERS, regulamentadas pela prática ANSI/API 754. (IOGP, 2011). Elas possuem 4 níveis de 

classificação e relacionam eventos de maiores impactos para menores, de acordo com a 

categoria. Um trabalho muito interessante apresentado na Rio Oil & Gas introduziu uma 

sugestão de nova metodologia de classificação de incidentes. Jacques et al utilizou as 

classificações das Tiers 1 e 2, de maior severidade, fez uma adequação para o caso brasileiro e 

                                                 
3 Também conhecido como Espinha de Peixe, o Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta da qualidade 

que analisa fatores que podem estar relacionados com a causa de um problema, como Métodos, Materiais, 

Máquina, Pessoal, Meio-ambiente, Medidas. A metodologia consiste em um desenho gráfico similar a uma espinha 

de peixe, em que os fatores contribuem para o ocorrido. 
4 SISO-Incidentes (Sistema Integrado de Segurança Operacional, Módulo Incidentes): Sistema via 

internet de cadastro de Comunicados Iniciais de incidentes (CIs) e Relatórios Detalhados de Incidentes (RDIs) 

mantido e usado pela ANP para o recebimento, análise de dados, fiscalização e acompanhamento de incidentes. 

(JACQUES et al, 2018). 
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estabeleceu três indicadores: Tier 1, Tier 2 e IDGI (Incidente com Dano Grave a Instalação). 

Esse pode ser um ótimo norteador para o estabelecimento de indicadores para incidentes. Uma 

tabela com essas classificações foi apresentada, conforme Tabela 8 - Indicadores de Incidentes 

Fonte: JACQUES et al, 2018. 

 

Tabela 8 - Indicadores de Incidentes: 
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4.2.10 Prática de Gestão nº 10: Projeto, Construção, Instalação e Desativação 

A prática de gestão número 10 já faz parte do capítulo 3 do SGSO, Instalações e 

Tecnologia. Conforme já foi mencionado anteriormente, a prática nº10 só é auditada durante a 

fase de detalhamento do projeto. 

Tabela 9 - Indicadores de Incidentes 

Fonte: JACQUES et al, 2018. 

 

Tabela 10 - Indicadores de Incidentes 

Fonte: JACQUES et al, 2018. 
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Ela determina que é responsabilidade do operador utilizar as normas, padrões e boas 

práticas de engenharia em assuntos relacionados à segurança operacional. Na elaboração do 

projeto, construção, instalação e desativação, o Operador deve, por exemplo, atentar ao 

atendimento às normas sobre o sistema de drenagem, considerar todos os tipos de risco bem 

como os fatores humanos. 

Possíveis indicadores para essa prática de gestão são: 

• Número de projetos que tiveram avaliação de riscos realizadas antes do início 

do projeto / Número total de projetos (LEITE, 2018). 

• Número de projetos 100% finalizados / Número de projetos planejados 

• Número de dias planejados para a duração do projeto / número de dias reais da 

duração do projeto 

 

4.2.11 Prática de Gestão nº 11: Elementos Críticos de Segurança Operacional 

A prática de gestão define o Operador como responsável por identificar, gerenciar e 

controlar os procedimentos5, equipamentos6 e sistemas críticos7 de segurança operacional da 

instalação.  

De acordo com essa prática, o Operador deverá estar preparado em caso de degradação 

ou falha de operação de qualquer um dos elementos críticos, criando procedimentos que 

orientem as medidas temporárias a serem tomadas nessas situações, seja com a implantação de 

controles alternativos equivalentes, redução ou limitação da produção e isolamento e parada de 

equipamentos, sistemas ou instalações. Também é importante estipular, de maneira 

procedimentada, um prazo máximo para a adoção das medidas temporárias. (ANP, 2007). 

Possíveis indicadores para essa prática de gestão são: 

• Número de inspeções de itens críticos de segurança e de equipamentos de uma 

planta levantadas durante o período de medição e concluídas no prazo 

(CCPS/PETROBRAS, 2013). 

 

                                                 
5 Um procedimento ou critério utilizado para controle de riscos operacionais (ANP, 2007). 
6 Qualquer equipamento ou elemento estrutural da Instalação que poderia, em caso de falha, 

causar ou contribuir significativamente para um quase acidente ou para um acidente operacional (ANP, 

2007). 
7 Qualquer sistema de controle de engenharia que tenha sido projetado para manter a Instalação 

dentro dos limites operacionais de segurança, parar total ou parcialmente a Instalação ou um processo, 

no caso de uma falha na segurança operacional ou reduzir a exposição humana às consequências de 

eventuais falhas (ANP, 2007). 
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4.2.12 Prática de Gestão nº 12: Identificação e Análise de Riscos 

As análises de riscos são fundamentais para um bom gerenciamento de segurança. 

Existem diversas técnicas de análise de riscos, mas todas visam responder a seguinte pergunta: 

“O que pode dar errado?” (LEITE, 2018). A ANP exige que as análises de riscos - que serão 

conduzidas ao longo de todo o ciclo de vida da instalação – sejam executadas com metodologias 

reconhecidas e com resultados documentados (ANP, 2007).  

A análise de risco deve ser um estudo feito por uma equipe multidisciplinar e a 

dimensão do número de pessoas envolvidas deve ser estipulado a partir da complexidade do 

que está sendo analisado. A análise de riscos precisa ser aprovada por uma autoridade, como o 

Gerente do Ativo ou o Gerente da Instalação. Toda análise de riscos gera um relatório contendo 

informações como os componentes da equipe, justificativa para a metolodgia de análise de 

riscos escolhida, identificação, análise e classificação dos riscos, entre outros. A partir do 

estudo, o relatório tem como um de seus entregáveis recomendações para a mitigação dos riscos 

identificados. Essas recomendações resultam em ações a serem tomadas, com responsáveis e 

prazos.   

Possíveis indicadores para essa prática poderiam ser: 

• Número de análises críticas feitas por ano (LEITE, 2018). 

• Número de ações decorrentes de análise de riscos atrasadas / número total de 

ações decorrentes de análise de riscos (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Número de recomendações de estudos de risco atendidas (NREA)/ Número 

Total de recomendações de estudos de risco (NRER) (ALMEIDA, 2013). 

• [Número Total de recomendações de análises de risco (NRER) - Número de 

recomendações de estudos de risco rejeitadas pela administração da unidade 

(NREN)] / Número Total de recomendações de análises de risco (NRER) 

(ALMEIDA, 2013). 

• Número de incidentes ocorridos na instalação que não foram previstos pelas 

análises de risco (LEITE, 2018). 

 

4.2.13 Prática de Gestão nº 13: Integridade Mecânica 

Essa prática de gestão é muito importante para manter a eficiência operacional à longo 

prazo. Isto é, para que a instalação possa continuar produzindo sem precisar de paradas de 

emergência por conta de manutenção mecânica. 
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A prática de gestão prevê que sejam realizados testes, verificações e inspeções, de 

maneira planejada e controlada para que a integridade mecânica da instalação, de seus sistemas, 

estruturas e equipamentos permaneçam intactos.  

Para isso, serão necessários planos e procedimentos, sempre atentos às recomendações 

do fabricante, normas, padrões e boas práticas da engenharia (ANP, 2007). Esse planejamento 

preciso abranger, impreterivelmente, todos os equipamentos e sistemas críticos de segurança 

operacional da instalação. 

A prática de gestão nº 13 precisa estar muito bem alinhada com a prática de gestão nº 

6: o monitoramento e avaliação dos resultados dos testes e inspeções precisa ser constante. 

Segundo o Relatório Anual de Segurança Operacional, a prática nº 13 é uma das que mais 

frequentemente são motivos de não conformidades em auditorias da ANP (ANP, 2016). 

Existem diversos softwares que auxiliam a agrupar informações sobre procedimentos 

de inspeção, informações dos fabricantes, recomendações das normas. Um deles é chamado de 

AMOS. Ele também auxilia no planejamento de quando deverá ser realizada a troca de um 

equipamento ou uma nova inspeção programada, através da emissão de Work Orders. 

Muitas empresas acabam só se preocupando com a integridade mecânica, infelizmente, 

quando é necessário realizar uma parada emergencial pois houve falha de algum equipamento 

por faltas de testes ou manutenção. Muitas empresas optam por manter a lucratividade alta, 

mantendo a eficiência operacional em altos índices, mas para que isso seja possível, sacrificam 

a integridade de muitos equipamentos. Não há margem para pausas pois a instalação precisa 

continuar a produzir. 

Possíveis indicadores para essa prática de gestão poderiam ser: 

• Tempo em que a planta está em produção com itens de segurança das 

instalações ou equipamentos críticos em estado de falha, conforme identificado 

por inspeção ou como resultado de uma pane (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Número de ativações do Sistema Mecânico de Desligamento (CCPS/ 

PETROBRAS, 2013). 

• Número de testes de detectores de gás (NEDG)/ Número Total de detectores 

de gás disponíveis (NTDG) (ALMEIDA, 2013). 

• Número de testes de acionamento de válvulas PSV (NEPS)/ Número Total de 

válvulas PSV disponíveis (NTPS) (ALMEIDA, 2013). 
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4.2.14 Prática de Gestão nº 14: Planejamento e Gerenciamento de Grandes Emergências 

A prática regulamenta que o Operador será responsável por elaborar planos de 

emergência. Esses planos devem considerar os cenários de grandes emergências que foram 

identificados e dimensionados a partir de uma análise de riscos, que deve ser executada 

conforme descrito na prática de gestão nº 12.  

Uma ferramenta auxiliar importante para o gerenciamento e grandes emergências e 

que é utilizada em muitas empresas é o chamado ICS (Incident Command System - Sistema de 

Comando de Incidente) A técnica divide a equipe de resposta de emergência em áreas, como 

Recursos, Planejamento, Operação, Segurança, Comunicação, Jurídico, Situação, entre outros. 

Para utilizar essa metodologia é necessário um investimento, já que treinamentos para 

os membros de cada uma das divisões de equipes serão necessários, assim como a aquisição da 

documentação necessária, como formulários e apostilas. Há também a possibilidade de agir de 

forma proativa ou reativa. A forma proativa se baseia no planejamento das atividades do dia 

seguinte. 

 Isto é, simular a preparação das atividades para o dia seguinte considerando que tudo 

o que está sendo feito hoje já havia sido previamente planejado. 

De forma análoga as auditorias internas, também há simulados que são elaborados por 

consultoria externas, isto é, que não são realizados pelo IBAMA. 

Possíveis indicadores poderiam ser: 

• Número de itens concluídos de ações de investigação de grandes incidentes 

(CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Número de Simulados de emergência (NTSE)/ Número de cenários acidentais 

contemplados no Plano de emergência da Unidade (NTCA) (ALMEIDA, 

2013). 

• Total de simulados de emergências realizadas ao ano (HEIZEN, CAMPOS, 

MIGUEL, 2011). 

• Total de planos de ação de emergência implantados (HEIZEN, CAMPOS, 

MIGUEL, 2011). 

• Total de resposta rápida a acidentes ambientais (HEIZEN, CAMPOS, 

MIGUEL, 2011). 

• Percentual de equipamentos de respostas a emergências que falharam em testes 

e simulados (LEITE, 2018). 
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• Total de comunicações sobre os riscos ambientais da empresa (HEIZEN, 

CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

• Total de emergências atendidas ao ano (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

 

4.2.15 Prática de Gestão nº 15: Procedimentos Operacionais 

A prática de gestão nº 15 é a primeira do capítulo 4, de Práticas Operacionais. A prática 

define os requisitos para o estabelecimento de procedimentos operacionais, de forma a garantir 

a segurança da Instalação. Algumas das orientações são quanto aos procedimentos para a partida 

e a desativação das operações; e procedimentos para as Operações Simultâneas na Instalação. 

Possíveis indicadores para essa prática: 

• Procedimentos claros, concisos e incluindo o conteúdo exigido (HEIZEN, 

CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

• Porcentagem de sistemas de shutdown e sistemas de isolamento que 

funcionaram com o padrão de desempenho desejado quando testados (LEITE, 

2018). 

 

4.2.16 Prática de Gestão nº 16: Gerenciamento de Mudanças 

O gerenciamento de mudanças é uma das práticas que mais geram não conformidades. 

Essa prática precisa de conscientização pois não é de fácil entendimento a avaliação se uma 

alteração requer ou não um gerenciamento de mudança. Para isso, muitas empresas elaboram 

um checklist contendo perguntas que direcionam para um gerenciamento de mudanças, caso 

necessário. 

Exemplos de perguntas que ajudam a verificar se é necessário a abertura de um 

processo de gestão de mudanças engloba a criação ou alteração de procedimentos, contratação 

de uma empresa terceirizada para executar um serviço nunca antes feito na instalação; e 

mudanças de equipamento alterando funcionalidade. 

A etapa de análise da solicitação de abertura de um gerenciamento de mudanças é 

importante pois nem toda alteração necessita ser gerenciada. É uma forma de filtrar apenas as 

alterações que realmente precisarão de um gerenciamento. Muitas empresas regulamentam que 

toda e qualquer processo de gerenciamento de mudança, deverá, obrigatoriamente, ser 

elaborada uma análise de riscos, já que qualquer tipo de alteração possui riscos, e estes deverão 

ser controlados.  
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As ações de implementação da mudança serão estabelecidas a partir do estudo da 

análise de riscos. Muitas dessas ações são relacionadas à atualização de versões de documentos, 

treinamento e reciclagem da força de trabalho. A ANP regulamenta que as mudanças 

temporárias podem ter o seu prazo estendido. (ANP, 2007). É comum a prática da 

transformação de uma mudança temporária em permanente, com mais uma vez, uma análise de 

riscos que verifique a segurança da alteração. 

Indicadores para essa prática poderiam ser: 

• Percentual de mudanças auditadas que utilizaram o procedimento de Gestão se 

Mudanças (GM) da unidade antes de se realizar a mudança 

(CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Percentual de GMs auditadas que satisfizeram todos os aspectos do 

procedimento de GM da unidade (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

• Número de análises de risco para o gerenciamento de mudanças (NAGM)/ 

Número Total de procedimentos de gerenciamento de mudanças abertos 

(NTGM) (ALMEIDA, 2013). 

• Percentual de ações de mudança realizadas onde uma avaliação de risco 

adequada foi realizada antes da mudança (LEITE, 2018). 

 

4.2.17 Prática de Gestão nº 17: Práticas de Trabalho Seguro e Procedimentos de Controle 

em Atividades Especiais 

A prática de gestão nº 17 prevê que o Operador da Instalação deverá controlar e 

gerenciar os riscos para manter as práticas de trabalho seguro, mesmo que seja uma atividade 

pouco comum, como por exemplo, atividades não contempladas pelas outras práticas de gestão 

do SGSO. 

Essa prática regulamenta o sistema de permissão de trabalho, uma forma de gerenciar 

atividades em área de risco. A Permissão de Trabalho deve conter medidas adicionais de 

precaução e mitigação de riscos,  

As Permissões de Trabalho (PTs) são geralmente emitidas e monitoradas pelos Safety 

Officers, mas conforme regulamentação do SGSO, devem ter uma assinatura de alguém de 

hierarquia mais alta, como o Responsável pela Instalação. 

Possíveis indicadores para essa prática são: 
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• Não cumprimento dos procedimentos / práticas de trabalho seguras (RIBEIRO, 

2012).  

• Número de Permissões de Trabalho abertas (NPTA)/ Horas Homem Totais de 

trabalho na unidade (HHTT) (ALMEIDA, 2013). 

• Número de análises de risco para permissões de trabalho (NAPT)/ Número de 

Permissões de Trabalho abertas (NPTA) (ALMEIDA, 2013). 

 

Capítulo 5 – Conclusão 

 

Uma tabela compilando todos os indicadores apresentados nesse trabalho foi elaborada 

e se encontra no APÊNDICE A – Compilação dos Indicadores para o SGSO 

 

5.1 Considerações Finais 

Embora a literatura sobre indicadores de segurança de processo não seja tão vasta, há 

muitas oportunidades de melhoria no tema. Um dos principais pontos que foram abordados 

nesse trabalho e que precisa urgentemente ser absorvido por empresas de E&P é o uso dos 

indicadores proativos, pois são eles que identificarão falhas no sistema de gestão de segurança 

e permitirão corrigir desvios antes que um problema muito mais grave ocorra.  

Conforme pôde ser observado, o SGSO possui regulamentações menos restritivas, de 

forma a dar liberdade ao Operador da Instalação sobre como ele atenderá cada um dos requisitos 

das práticas de gestão. Por isso, há muitas variações entre sistemas de gestão de empresas de 

E&P. Assim, nem todos os indicadores sugeridos nesse trabalho serão aplicáveis para qualquer 

empresa. De qualquer forma, as sugestões aqui apresentadas poderão servir de inspiração para 

a elaboração de indicadores próprios, condizentes com a realidade e maturidade do sistema de 

gestão de cada um. 

Foram sugeridos 66 indicadores, proativos e reativos, de mais de 12 trabalhos 

diferentes. Por isso, considera-se que o objetivo do trabalho foi concluído com êxito.  

Sugestões para futuros trabalhos englobariam um estudo de caso com a aplicabilidade 

dos indicadores sugeridos na realidade de uma empresa, identificando quais foram os mais 

viáveis e quais precisam de melhorias para se tornarem indicadores globais, aplicáveis 

independente da realidade da empresa. Uma outra sugestão é a adequação dos indicadores 

sugeridos à nova revisão do SGSO que está prevista para ser publicada em dezembro de 2019. 
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Também foi possível notar que as práticas de gestão se integram. Não é possível pensar 

em um gerenciamento de mudanças sem uma análise de riscos atrelada, por exemplo. Não dá 

pra pensar em Integridade Mecânica sem um Monitoramento de Melhoria Contínua, e assim 

por diante. As práticas de gestão se complementam. É importante estar atento a cada uma delas 

no dia a dia da instalação, e não apenas quando se criam forças-tarefa para uma auditoria. 

As práticas do sistema de gerenciamento de segurança operacional precisam estar 

enraizadas em cada um dos trabalhadores. A utilização dessas diretrizes no dia a dia de trabalho, 

sempre colocando a segurança em primeiro lugar, com uma cultura de segurança forte, ciente 

de seus deveres e responsabilidades. 

Com a publicação da nova revisão do SGSO, que está prevista para ocorrer no final do 

ano de 2019, naturalmente as empresas de E&P irão revisitar seus indicadores. Essa é uma 

ótima oportunidade para realizar uma análise crítica, inserir indicadores proativos que 

encontrem as falhas das barreiras do sistema de gestão e permita suas correções antes da 

evolução do evento. 

Como pôde-se notar, o SGSO é o regulamento de segurança offshore mais amplo que 

temos no Brasil. Por isso, espera-se que os indicadores sugeridos sejam aplicáveis também a 

outros sistemas de gestão de empresas de E&P. Para que a segurança seja melhorada, todos 

devem atuar juntos, sejam as contratadas, o operador do contrato ou os órgãos reguladores. 

Precisamos de uma união em prol da segurança da vida humana, do meio ambiente e dos ativos. 

Esse trabalho é relevante para um profissional da área de Engenharia Química pois 

possui um caráter de consultoria, atendimento aos requisitos legais, área de qualidade e de 

compliance. Esse mercado está em crescimento e há muito espaço para atuação de Engenheiros 

Químicos, principalmente por estes possuírem um conhecimento bastante amplo sobre muitas 

áreas, já que é uma Engenharia com interface para tantos campos diferentes entre si. 
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APÊNDICE A – Compilação dos Indicadores para o SGSO 

 

Compilação dos Indicadores para o SGSO 

PG 1 
Cultura de Segurança, 

Compromisso e 
Responsabilidade Gerencial 

•Número de cartões de observação de riscos emitidos por mês (AMARO, 2015). 

•Número de ações originadas de cartões de observação de riscos concluídas em relação ao número total de ações 
originadas de cartões de observação de riscos. (AMARO, 2015). 

•Número de funcionários da força de trabalho entrevistados para identificar oportunidades de melhoria do sistema de 
gestão / número total de funcionários da força de trabalho (LEITE, 2018). 

    

PG 2 
Envolvimento do Pessoal 

•Número de funcionários embarcados envolvidos em aulas de educação ambiental / número total de funcionários 
embarcados (PETROBRAS, 2015). 

•Total de investimentos destinados a atividades de conscientização ambiental (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Número de reuniões de segurança realizadas (onshore) (ADAMS, 2016). 

•Horas homem totais de atividades de conscientização (HHAC)/Horas homem totais de trabalho da unidade (HHTT) 
(ALMEIDA, 2013). 

    

PG 3 
Qualificação, Treinamento 
e Desempenho do Pessoal 

•Número de alunos no software de treinamentos com 100% de aproveitamento nos seus treinamentos / Número total de 
alunos ativos no software de treinamentos. (SCHRÖEDER, 2005) 

•Média das notas de avaliação de reação (pesquisa de opinião) ao final do curso (SCHRÖEDER, 2005) 

•Média de cursos concluídos por aluno cadastrado (SCHRÖEDER, 2005) 

•Número total de horas de treinamento (horas x número de pessoas treinadas) (PINHEIRO, 2015). 

•Horas homem totais de atividades de treinamento e qualificação (HHTQ) [Treinamentos Regulatórios] / Horas homem 
totais de trabalho da unidade (HHTT) (ALMEIDA, 2013). 

    

•Número de desvios encontrados no mês por meio do hazard hunting (PDO, 2011) 

•Número de incidentes relacionados a falha humana/número total de incidentes (RIBEIRO, 2012).  
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PG 4 
Ambiente de Trabalho e 

Fatores Humanos 

•Número de turnos de trabalho prolongados (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Percentual de Horas-extras (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

    

PG 5 
Seleção, Controle e 
Gerenciamento de 

Contratadas 

•Número de desvios encontrados na execução de serviços realizados com participação de contratadas/terceirizadas 
(HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

    

PG 6 
Monitoramento e Melhoria 
Contínua do Desempenho 

•Número de desvios em cada uma das práticas/número total de desvios (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Número de NCs (Não Conformidades) graves / número total de NCs 

•Número de ações preventivas ou corretivas já concluídas que foram originadas a partir do não cumprimento de uma meta 
/ número total de ações preventivas ou corretivas originadas a partir do não cumprimento de uma meta (HEIZEN, CAMPOS, 
MIGUEL, 2011). 

•Ações atrasadas/Ações em aberto (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Média de NCs por prática por auditoria 

•Quantidade de ações reprogramadas/ações em aberto 

•Número total de metas de segurança atingidas (NTMA)/Número total de metas de segurança estabelecidas (NTME) 
(ALMEIDA, 2013). 

    

PG 7 
Auditorias 

•Número NCs interna / número de NCs externas (PINHEIRO, 2015). 

•Ações para saneamento de NCs abertas / N total ações totais (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Números de ações de auditorias vencidas e/ou com extensões de prazos aprovadas (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•NCs / departamento 

•Número de não conformidades reincidentes (PINHEIRO, 2015). 

•Número Total ações (preventivas/corretivas) de auditorias encerradas (NAAE)/Número Total de ações 
(preventivas/corretivas) abertas resultantes de auditorias (NAAA) (ALMEIDA, 2013). 
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•Número Total ações (preventivas/corretivas) de auditorias encerradas no prazo (NAEP) / Número Total ações 
(preventivas/corretivas) de auditorias encerradas (NAAE) 

    

PG 8 
Gestão da Informação e da 

Documentação 

•Procedimentos atualizados / Número de procedimentos que deveriam estar atualizados (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Número de documentos com revisão atrasada / número total de documentos em revisão 

•Número total de dias úteis entre a entrega da versão final do documento para o setor de Controle de Documentação e a 
publicação da versão oficial 

    

PG 9 
Investigação de Incidentes 

•Possíveis indicadores para a prática de gestão poderiam ser: 

•Número de incidentes que tiveram a investigação iniciada após o prazo de 48h / Número total de incidentes (ANP, 2007). 

•Ranking com as causas raízes mais frequentes na instalação (ANP, 2007). 

    

PG 10 
Projeto, Construção, 

Instalação e Desativação 

•Número de projetos que tiveram avaliação de riscos realizadas antes do início do projeto / Número total de projetos 
(LEITE, 2018). 

•Número de projetos 100% finalizados / Número de projetos planejados 

•Número de dias planejados para a duração do projeto / número de dias reais da duração do projeto 

    

PG 11 
Elementos Críticos de 

Segurança Operacional 

•Número de inspeções de itens críticos de segurança e de equipamentos de uma planta levantadas durante o período de 
medição e concluídas no prazo (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

    

PG 12 
Identificação e Análise de 

Riscos 

•Número de análises críticas feitas por ano (LEITE, 2018). 

•Número de ações decorrentes de análise de riscos atrasadas / número total de ações decorrentes de análise de riscos 
(CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Número de recomendações de estudos de risco atendidas (NREA)/ Número Total de recomendações de estudos de risco 
(NRER) (ALMEIDA, 2013). 
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•Número Total de recomendações de análises de risco (NRER) - Número de recomendações de estudos de risco rejeitadas 
pela administração da unidade (NREN)] / Número Total de recomendações de análises de risco (NRER) (ALMEIDA, 2013).  

•Número de incidentes ocorridos na instalação que não foram previstos pelas análises de risco (LEITE, 2018). 

    

PG 13 
Integridade Mecânica 

•Tempo em que a planta está em produção com itens de segurança das instalações ou equipamentos críticos em estado de 
falha, conforme identificado por inspeção ou como resultado de uma pane (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Número de ativações do Sistema Mecânico de Desligamento (CCPS/ PETROBRAS, 2013). 

•Número de testes de detectores de gás (NEDG)/ Número Total de detectores de gás disponíveis (NTDG) (ALMEIDA, 2013). 

•Número de testes de acionamento de válvulas PSV (NEPS)/ Número Total de válvulas PSV disponíveis (NTPS) (ALMEIDA, 
2013). 

    

PG 14 
Planejamento e 

Gerenciamento de Grandes 
Emergências 

•Número de itens concluídos de ações de investigação de grandes incidentes (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Número de Simulados de emergência (NTSE)/ Número de cenários acidentais contemplados no Plano de emergência da 
Unidade (NTCA) (ALMEIDA, 2013). 

•Total de simulados de emergências realizadas ao ano (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Total de planos de ação de emergência implantados (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Total de resposta rápida a acidentes ambientais (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Percentual de equipamentos de respostas a emergências que falharam em testes e simulados (LEITE, 2018). 

•Total de comunicações sobre os riscos ambientais da empresa (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Total de emergências atendidas ao ano (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

    

PG 15 
Procedimentos 
Operacionais 

•Procedimentos claros, concisos e incluindo o conteúdo exigido (HEIZEN, CAMPOS, MIGUEL, 2011). 

•Porcentagem de sistemas de shutdown e sistemas de isolamento que funcionaram com o padrão de desempenho 
desejado quando testados (LEITE, 2018). 
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PG 16 
Gerenciamento de 

Mudanças 

•Percentual de mudanças auditadas que utilizaram o procedimento de Gestão de Mudanças (GM) da unidade antes de se 
realizar a mudança (CCPS/PETROBRAS, 2013). 

•Percentual de GMs auditadas que satisfizeram todos os aspectos do procedimento de GM da unidade (CCPS/PETROBRAS, 
2013). 

•Número de análises de risco para o gerenciamento de mudanças (NAGM)/ Número Total de procedimentos de 
gerenciamento de mudanças abertos (NTGM) (ALMEIDA, 2013). 

    

PG 17 
Práticas de Trabalho 

Seguro e Procedimentos de 
Controle em Atividades 

Especiais 

•Não cumprimento dos procedimentos / práticas de trabalho seguras (RIBEIRO, 2012).  

•Número de Permissões de Trabalho abertas (NPTA)/ Horas Homem Totais de trabalho na unidade (HHTT) (ALMEIDA, 
2013). 

•Número de análises de risco para permissões de trabalho (NAPT)/ Número de Permissões de Trabalho abertas (NPTA) 
(ALMEIDA, 2013). 

 

 

 

 

 


