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RESUMO 

 

Durante o ciclo de vida de uma instalação de produção de petróleo, estão presentes 

riscos relacionados à segurança operacional. Na fase de operação, devido à presença 

de substâncias perigosas (inflamáveis, tóxicas e ou asfixiantes) submetidas a severas 

condições de processo, os cenários de risco são mais críticos do que nas demais 

fases. Nesta etapa do ciclo de vida, a gestão inadequada dos riscos de processos 

favorece a ocorrência de acidentes com alto potencial de danos: elevado número de 

fatalidades, custos com indenizações, investimentos para a recuperação de áreas 

contaminadas, pagamentos de multas a órgãos reguladores, perdas de continuidade 

operacional e consequentemente elevação do custo de produção. Estes eventos, de 

forma individual ou coletiva, impactam fortemente a sustentabilidade do negócio. 

Sendo assim, a identificação, análise e gestão destes riscos representam um grande 

desafio para os gestores do setor de petroquímico. Neste contexto uma das maiores 

dificuldades é gerenciar os riscos de processo de forma dinâmica. A abordagem 

proposta neste trabalho baseia-se em um sistema dinâmico de suporte a decisão que 

adota conceitos da Metodologia Bow Tie e do Método de Análise Hierárquica de 

Processo (AHP). O modelo proposto foi aplicado na forma de estudo de caso para 

uma única plataforma e os resultados deste piloto serão analisados a fim de ajustar 

os limites para alcançar o melhor desempenho em segurança de processo das 

instalações. 

 

Palavras-chave: Análise de Risco. AHP. Bow Tie. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

There are many process risks during the lifecycle of an oil production facility. In the 

operating phase due to the presence of hazardous substances (flammable, toxic and 

/ or asphyxiating) subjected to severe process conditions, the risk scenery are more 

critical than in other phases. On this phase of lifecycle the inadequate process risk 

management favors the occurrence of accidents with high potential for damage: high 

number of fatalities, severance costs, investment for the rehabilitation of contaminated 

sites, payment of fines to regulatory agent, loss of operational continuity and 

consequently increase the cost of production. These events, individually or collectively, 

have a strong impact on business´s sustainability. Thus, the identification, analysis and 

process risk management in oil and gas production represents a big challenge for the 

managers of the petrochemical industry. In this context, one of the biggest difficulties 

is to manage process risks dynamically. The approach proposed in this work based on 

a dynamic decision support system that adopts concepts of the Bow Tie Methodology 

and the Hierarchical Process Analysis Method (AHP). The proposed model has been 

applied in a case study in a single platform and the results of this pilot will be analyze 

to adjust the limits to achieve the best performance of the facility process safety. 

  

Keywords: Risk Analyze. AHP. Bow Tie. 
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

Atualmente a indústria de óleo e gás torna-se cada vez mais competitiva e 

com constantes desafios tecnológicos. Como consequência destes cenários, os riscos 

associados ao setor tornam-se cada vez mais complexos (REFSDAL; URDAHL, 

2014).  

Durante todo o ciclo de vida de uma instalação de produção de petróleo estão 

presentes riscos de processo. Na fase de operação, em função do processamento de 

fluidos perigosos (inflamáveis, tóxicos e/ou asfixiantes), os riscos são ainda maiores 

do que nas demais fases.  

A inadequada gestão destes riscos favorece a ocorrência de acidentes de 

processo que acarretam em: elevado número de fatalidades, afastamentos do 

trabalho, pagamento de indenizações, aplicação de recursos para recuperação de 

áreas contaminadas, pagamento de multas a órgãos regulatórios, perda de eficiência 

operacional e consequentemente elevação dos custos de produção. 

Estes eventos, de forma individual ou coletiva, impactam fortemente 

sustentabilidade do negócio, sendo o processo de identificação, análise e gestão dos 

riscos relacionados à segurança operacional um dos grandes desafios para os 

gestores do setor de Óleo e Gás. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Diversas técnicas de análise de risco de processo são adotadas com o 

objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes de processo. Entre as técnicas mais 

adotadas encontram-se: Lista de verificação (checklist), E se? (what if), Análise 

Preliminar de Riscos (APR), Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOp), Análise de 

Consequências, Análise Quantitativa de Riscos (AQR/QRA), Bow Tie e LOPA. 

(PETROBRAS, 2014). 

A tabela 1 apresenta a aplicabilidade de algumas destas técnicas durante o 

ciclo de vida de uma instalação produtora de petróleo. 
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Tabela 1 - Técnicas de Análise de Risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fonte: Petrobras (2014). 
 

Apesar desta variedade de metodologias de análise, algumas limitações ainda 

dificultam o gerenciamento dos riscos nas fases de pré-operação e operação das 

instalações. Nestas fases, os desvios relacionados aos processos de produção e 

manutenção permitem a degradação ou inibição temporária de funções de segurança, 

levando à perda de integridade dos sistemas. Como consequência deste processo 

observam-se alterações relacionadas ao aumento da frequência de ocorrência dos 

cenários de risco, maior severidade das consequências ou até mesmo uma 

combinação destes dois elementos. 

Um dos fatores que contribuem para esta situação é que as técnicas de 

identificação de perigos e análise de risco atualmente aplicadas não são dinâmicas o 

suficiente para identificar de imediato os desvios. A aplicação destas metodologias 

normalmente necessita da realização de reuniões com equipe multidisciplinar que 

demandam algumas horas ou mesmo dias para serem concluídas.  

Sendo assim, a manutenção da segurança nas instalações de produção de 

petróleo representa um dos os grandes desafios da indústria na busca por uma 

atuação sustentável. Com o intuito de contribuir com este desafio o presente trabalho 
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propõe uma metodologia dinâmica de suporte à decisão para avaliação de risco de 

processo na fase de operação de instalações produtoras de petróleo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA  

 

As instalações produtoras de petróleo possuem sistemas de gestão 

específicos para as disciplinas de operação, manutenção e seguranças. A existência 

destes sistemas não garante a adequada gestão dos riscos de processo, pois estes 

não integram as informações geradas, as quais ficam disponíveis de forma 

fragmentada. Este fato dificulta a identificação dos cenários de risco e 

consequentemente o processo de tomada de decisão por parte dos gestores das 

unidades. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo dinâmico de suporte à 

decisão, para a avaliação de risco de processo em instalações produtoras de petróleo 

na fase de operação. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Realizar um levantamento bibliográfico relacionado ao processo de gestão 

de risco e identificar como a Metodologia Bow Tie contribui para este processo. 

- Definir critérios para avaliar qualitativamente a condição de integridade das 

camadas de proteção da planta de processo. 

- Desenvolver um modelo que viabilize a identificação dos desvios que 

degradam as camadas de proteção. 
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- Criar um modelo de hierarquização de cenários de risco, permitindo priorizar 

o tratamento dos desvios relacionados às ameaças/consequências de maior 

criticidade.  

- Aplicar o modelo proposto e validar sua adequação para a análise de 

integridade de camadas de proteção na fase de operação de uma instalação do tipo 

FPSO. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Questão 01: A Metodologia Bow Tie é adequada para a gestão de risco de 

instalações produtoras de petróleo na fase de operação?  

Questão 02: Os elementos da Metodologia Bow Tie podem ser monitorados 

de forma dinâmica durante a fase de operação de uma instalação de produção de 

petróleo? 

Questão 03: Como definir indicadores de processo através da Metodologia 

Bow Tie para orientar as decisões dos gestores em relação ao risco de processo?

  

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

O modelo proposto será aplicado a uma instalação do tipo FPSO (Floating 

Production Storage and Offloading), durante a fase de operação. Sendo aplicável aos 

demais tipos de unidades produtoras de petróleo, unidade de perfuração e unidades 

de processamento da indústria química, não se limitando às instalações do tipo FPSO. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

O Capítulo 02 apresenta o estudo bibliométrico realizado, bem como a revisão 

do referencial teórico utilizado na pesquisa. O capítulo aborda o conceito de 

segurança de processo, bem como os fatores que a diferenciam da segurança 

ocupacional. Traz informações sobre os principais acidentes de processo ocorridos 
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na indústria, ressaltando os impactos dos mesmos em relação às pessoas, ao 

patrimônio e ao meio ambiente. Também são abordados conceitos relacionados ao 

processo de gerenciamento de risco e as principais metodologias de análise de risco, 

dando ênfase à Metodologia Bow Tie. 

Denominado metodologia de pesquisa, o Capitulo 03 apresenta o escopo, o 

delineamento da pesquisa e a sua conceituação sua teórica.  

O Capítulo 04 apresenta a metodologia de gestão de risco proposta, os 

cenários que serão analisados, bem como os critérios definidos para a análise destes 

cenários. Neste capítulo também é apresentado o sistema de apoio à decisão 

proposto, o modelo de hierarquização dos cenários de risco e os critérios adotados 

para o reestabelecimento da integridade das camadas de proteção.  

O Capítulo 05 apresenta o caso em estudo. Também são abordados neste 

capítulo o modelo de avaliação da pesquisa, a análise e a discussão dos resultados 

obtidos.  

As conclusões e recomendações finais encontram-se no Capítulo 6 onde são 

apresentadas as discussões relacionadas aos objetivos e questões da pesquisa. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO  

 

Com o objetivo de definir o conjunto inicial de referencial bibliográfico foi 

realizado um estudo bibliométrico para permitir a análise mais profunda sobre a 

utilização da Metodologia Bow Tie na análise de risco de processo. 

Para a localização e seleção dos artigos foi efetuada busca nas bases 

ONEPETRO, SCOPUS e Science Direct. Foram realizadas duas buscas, sendo a 

primeira com as palavras “Bow Tie” AND “Decision Making” e a segunda busca foi 

realizada com as palavras “Bow Tie” AND “Analytic Hierarchy Process ” conforme 

apresentado na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Palavras Chaves Adotadas na Pesquisa Bibliográfica. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

As buscas das palavras chaves nas bases de dados apresentaram 139 

resultados de interesse, os quais passaram por uma etapa de refino de dados 

resultando em um total de 25 documentos. O gráfico 1 apresenta a distribuição do 

resultado da pesquisa por tipo e fonte de dados. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos Resultados por Tipo de Dado. 
Fonte: O autor (2014). 

Scopus Onepetro Science Direct

Pesquisa 1 “Bow Tie” AND “Decision Making” 13 74 25

Pesquisa 2 “Bow Tie” AND “Analytic Hierarchy Process” 1 3 23
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A pesquisa bibliométrica não se limitou aos documentos identificados pela 

busca nas bases ONEPETRO, SCOPUS e Science Direct. Também foram utilizados 

outros meios de pesquisa como dissertações, normas internacionais e livros. 

 

2.2  CONTEXTO, RISCO E GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

Todo e qualquer tipo de negócio está sujeito a riscos que podem impactar 

seus resultados.  

A norma ISO 31000 (2009), define risco como o efeito, positivo ou negativo, 

da incerteza sobre objetivos. Neste contexto o risco é frequentemente expresso em 

termos de uma combinação entre a probabilidade de ocorrência de um evento e suas 

consequências (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2009a). 

Aqlan e Mustafa Ali (2014), afirmam que a rentabilidade de uma empresa está 

associada à sua capacidade de responder rapidamente a riscos e que para alcançar 

esta capacidade as empresas devem ter uma profunda compreensão dos riscos 

associados à sua cadeia produtiva. Ainda de acordo com Aqlan e Mustafa Ali (2014), 

o que faz da gestão de riscos um desafio é que as cadeias produtivas de hoje estão 

mudando rapidamente e os prazos de tomada de decisão estão ficando cada vez 

menores.  

Independentemente do tipo de risco analisado, as ações relacionadas à 

gestão de riscos devem estar adequadas às características de cada tipo de 

organização. 

De acordo com a norma ISO 31010 (2009), a gestão de riscos contribui para 

a realização de melhoria do desempenho referente, à segurança e saúde das 

pessoas, à proteção do meio ambiente, à eficiência nas operações, não se limitando 

aos fatores citados. Outro fator que também exerce influência sobre este processo é 

a capacidade da adaptação das organizações ao dinamismo dos cenários analisados. 

Fatores internos ou externos podem acrescentar novos riscos ou mesmo eliminar 

riscos já identificados, cabendo a cada organização se adaptar ao novo cenário 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009b). 
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Nesta mesma linha de pensamento a International Association of Oil & Gas 

Producers (2014) afirma que: 

Antes de iniciar qualquer operação ou projeto, é importante estabelecer o 
contexto em que este está inserido e avaliar os riscos envolvidos. Deve haver 
um claro entendimento das técnicas, objetivos, escala de operações, 
localização geográfica e cronograma. Tomar este, bem como qualquer 
contribuição das partes interessadas em consideração relevante, toda 
potencial consequências benéficas e adversas deve ser avaliada em termos 
de riscos, efeitos, aspectos ou ameaças. 

 

Sendo assim, a qualidade das informações fornecidas, as metodologias 

adotadas, o histórico de eventos anteriores e as incertezas associadas ao processo 

também interferem na gestão de risco. O modelo de gestão de risco proposto pela 

norma ISO 31000 (2009), é constituído de Princípios, Estrutura e Processo 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009a) conforme 

apresentado na figura 1 – Processo de Gerenciamento de Risco. 

 

Figura 1- Processo de Gerenciamento de Risco.  
Fonte: International Association of Oil & Gas Producers (2014). 

 

De acordo com o processo de gestão de risco proposto pela norma ISO 31000 

(2009), inicialmente é necessário o estabelecimento do contexto do cenário em 

análise. Nesta etapa os objetivos, os recursos requeridos, as responsabilidades e as 

autoridades da organização devem ser definidos (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 2009a). 
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A próxima etapa do processo é definida como Processo de Avaliação de 

Risco, nesta etapa as ações para identificação, análise, avaliação do risco são 

realizadas. A terceira e última etapa do processo dedica-se ao Tratamento do Risco e 

todas as etapas citadas estão ligada a ações de comunicação, consulta, 

monitoramento e na análise crítica. 

 

2.3  ACIDENTES DE PROCESSO E ACIDENTES AMPLIADOS  

 

Conforme relatado por Oliveira (2007 apud DINIZ; ALMEIDA; FRANÇA, 

2010), a segurança na indústria de processo divide-se em duas categorias: Segurança 

Ocupacional e Segurança de Processo. A primeira está relacionada aos acidentes que 

normalmente envolvem pequenos números de vítimas com lesões características 

como: cortes, quedas, esmagamentos e lesões por impacto. Enquanto a segunda, 

Segurança de Processo, está associada à grande número de fatalidades, lesões ou 

mesmo mortes provocadas por incêndios, explosões, asfixia ou intoxicações graves.  

A principal característica da Segurança de Processo é prevenir eventos 

relacionados à perda de contenção primária de fluido que possam gerar danos às 

pessoas, ao meio ambiente e às instalações. Estes tipos de acidentes são 

denominados Acidentes de Processo ou Acidentes Ampliados.  

Para DNV Energy (2010), as ações para redução de acidentes na indústria de 

processo vêm apresentando resultados positivos relacionados à segurança 

ocupacional. Nos últimos 15 anos o setor industrial mundial apresentou progressos 

em relação à segurança ocupacional, nos Estados Unidos da América e Europa as 

taxas de acidentes ocupacionais apresentaram uma redução de 50 a 70% conforme 

apresentado no gráfico 02.  
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Gráfico 2 - Linha de Tendência dos Acidentes - 1993 a 2006. 
Fonte: DNV Energy, (2010). 

 

Por outro lado, esta mesma tendência não é observada quando se trada de 

segurança de processo. De acordo com DNV Energy (2010), a ocorrência de 

acidentes de processo não acompanhou o mesmo declínio identificado em relação 

aos acidentes ocupacionais. Através da análise de acidentes ocorridos em mais de 

400 refinarias nos anos de 1964 a 2002 observou-se que houve um aumento da 

incidência de acidentes ampliados. O gráfico 03 demostra que as perdas financeiras 

relacionadas a acidentes ampliados foram acentuadas no período de 1964 a 2002. 

 

 

Gráfico 3 - Tendência Histórica de Perdas Financeiras. 
Fonte: DNV Energy, (2010). 
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A utilização do tremo Acidente Ampliado não é unanime. Dessa forma, um 

mesmo tipo de evento pode ser denominado: acidente de processo, incidente de 

processo, acidente ampliado e acidente maior.  

  

De acordo com a definição de Diretiva de Seveso III (SEVESO..., 2012). 

 

Um acidente ampliado representa uma emissão, fogo ou explosão, resultante 
do desenvolvimento incontrolado levando a sério perigo para a saúde 
humana ou ao meio ambiente, imediato ou retardado, dentro ou fora do 
estabelecimento, e que envolva uma ou mais substâncias perigosas. 

 

A International Association of Oil & Gas Producers (2010), define acidente 

ampliado como: 

 

Um incidente que resulta em várias mortes e/ou danos graves, possivelmente 
para além do próprio ativo. Normalmente iniciado por uma liberação perigosa, 
mas também pode incluir grande perda de estabilidade estrutural que venha 
causar sérios danos a um ativo. 

 

Nos últimos 30 anos, em média, a cada 2 a 3 anos, ocorreu um grande número 

de fatalidades relacionadas a acidentes ampliados em operações de petróleo e gás. 

(RPS ENERGY, 2010).  

 

Seguem abaixo alguns destes acidentes: 

 

Instalações Offshore: 

• 2001 - P36, plataforma Semissubmersível, 11 fatalidades. 

• 2005 - Bombay High, colisão de um navio com o riser de uma plataforma, 

22 fatalidades. 

• 2007 - Usumacinta, colisão na plataforma, 22 fatalidades. 

 

Instalações Onshore: 

• 2003 - Chongqing, blowout, 243 fatalidades 

• 2004 - Skikda, explosão em planta de LGN, 27 fatalidades. 

• 2005 - Texas City, explosão em Refinaria, 15 fatalidades. 

• 2009 - Nigéria, explosão de Tubulação, 100 fatalidades. 
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• 2009 - Jaipur, explosão em área de estocagem de gasolina 12 

fatalidades. 

• 2010 – Congo, acidente com caminhão tanque, 230 fatalidades.  

 

2.4 MATRIZ DE RISCO 

 

O processo de qualificação de risco é realizado com o auxílio de uma matriz 

de risco que permite relacionar a frequência esperada de ocorrência de um 

determinado evento com a severidade das consequências oriundas deste mesmo 

evento. 

Não existe uma matriz de risco única, cada empresa possui a sua matriz de 

risco e as características desta matriz estão associadas aos critérios de tolerabilidade 

de risco definido por cada organização. 

Um dos primeiros relatos de utilização de uma matriz para qualificar o risco 

está associado à norma americana MIL-STD-882 (UNITED STATES OF AMERICA, 

2000), de origem militar, que apresenta uma matriz de risco do tipo 4x5.  

 

 

 

Tabela 3 - Sugestão de Categoria de Severidade. 

 

 

Classificação Categoria  Critério 

Catastrófico I 

Pode resultar em morte, incapacidade 
permanente total, perdas superiores a $ 1 
milhão, danos ambientais severos e 
violação de leis e regulamentos. 

Crítico II 

Pode resultar e incapacidade parcial 
permanente, danos ou doenças 
ocupacionais que resultam em 
hospitalização de até três pessoas. Perdas 
superiores a $200.000 e $1 milhão. Danos 
ambientais reversíveis e violação de leis e 
regulações 

   

(continua) 
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Classificação Categoria  Critério 

Marginal III 

Danos ou doenças ocupacionais que 
resultam em perda de um ou mais dias de 
trabalho. Perdas entre $ 10.000 e $ 
2000.000. Danos ambientais mitigáveis sem 
violação de leis e regulamentos.  

Negligenciável   IV 

Danos ou doenças ocupacionais que não 
resultam   em perda de dia de trabalho. 

Perdas entre $2.000 e 10.000 ou mínimo 
dano ambiental. Ausência de violação de 

leis e regulamentos. 

Fonte: United States of America (2000). 

 

Neste modelo de matriz é adotado um conjunto de quatro tipos de severidades 

(catastrófica, crítica, marginal e negligente) e cinco tipos de consequências (frequente, 

ocasional, remota e improvável) conforme apresentado nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 4 - Sugestão de Categoria de Probabilidade. 

Descrição Nível Item Individual Frequência 

Frequente A 
Provável de ocorrer muitas vezes 
na vida. Probabilidade de ocorre 
maior que 0.1 no ciclo de vida. 

Ocorre de 
forma 

contínua 

Provável B 

Provável de ocorrer algumas 
vezes na vida. Probabilidade de 
ocorre entre 0.1 e 0.01 no ciclo 

de vida. 

Ocorre com 
frequente 

Ocasional C 

Provável de ocorrer de vez em 
quando na vida. Probabilidade de 
ocorre entre 0.01 e 0.001 no ciclo 

de vida. 

Ocorre 
algumas 

vezes 

Remoto D 

Improvável de ocorrer de, mas 
possível. Probabilidade de ocorre 
entre 0.001 e 0.000001 no ciclo 

de vida. 

Não 
esperado de 
ocorrer, mas 

esperado 

Improvável E 
Muito improvável de ocorrer. 

Probabilidade menor que 
0.0000001. 

Não 
esperado de 
ocorrer, mas 

possível 
Fonte: United States of America (2000). 

(conclusão) 
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A Petrobras (2014), adota um modelo de matriz de tolerabilidade de risco do 

tipo 5x5 que categoriza o risco em relação às Pessoas, Patrimônio/Continuidade 

Operacional, Meio Ambiente e Imagem através dois parâmetros conforme 

apresentado na tabela 5. O primeiro parâmetro é a severidade das consequências, 

que apresenta desde severidade desprezível à catastrófica. O segundo parâmetro é 

a frequência de ocorrência dos cenários de risco de inicia-se na frequência 

extremamente remota e podendo chegar até a frequência frequente.  

 
Tabela 5 - Matriz de Tolerabilidade de Risco. 

 
Fonte: Petrobras, (2014). 

 

A partir da definição das categorias de Frequência e Severidade para cada 

cenário analisado é definida a categorização final do cenário que pode ser classificado 

como: Tolerável (verde), Moderado (amarelo) e Não-Tolerável (vermelho). A tabela 6 

apresenta os três tipos de categorização (tolerável, Moderado e não tolerável) 

definidos na matriz de risco. 
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Tabela 6 - Tipos de Categorização Definidos na Matriz de Tolerabilidade de Risco.

 
Fonte: Petrobras, (2014). 
 
 

2.5  CONCEITO ALARP 

 

A definição dos critérios de tolerabilidade de risco está relacionada com a 

condição ALARP (As Low As Reasonably Practicable) de redução de risco aceita por 

cada empresa.  Sendo assim, os riscos devem ser reduzidos sempre que o custo de 

implementação de salvaguardas for razoável quando comparado aos benefícios 

obtidos com a redução dos riscos. 

Uma vez que todo e qualquer tipo de atividade envolve riscos, não existe um 

critério único para definir o nível de risco aceitável (VANEM, 2012).  

Hartford (2009), afirma que os critérios de aceitação de risco dependem do 

processo regulatório de cada sociedade e que estruturas regulatórias diferentes 

produzem diferentes critérios de tolerabilidade de riscos. 

 Aven e Vinnem (2005), relatam que a abordagem de risco As Low As 

Reasonably Practicable ALARP (tão baixo quanto razoavelmente praticável) 

considera três regiões de análise. Na região tolerável o risco é aceitável tal como 

existe. Na região ALARP se o risco for mitigável ele é aceito e exige uma análise de 

custo benefício. Na última região o risco é inaceitável em qualquer nível sendo 

classificado como intolerável conforme apresentadas na figura 2. 
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Figura 2 - Critério ALARP. 
Fonte: Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ([20--])  

 

Na região Tolerável o risco é tão baixo que pode ser considerado 

insignificante, na região na ALARP o risco é considerado intermediário e finalmente 

na região intolerável o risco é tão alto que se torna inaceitável. 

A abordagem da aplicação do conceito ALARP na identificação de acidentes 

ampliados é relatada pela Commission for Energy Regulation (2013). Sendo aplicável 

principalmente aos acidentes que apresentam baixa frequência de ocorrência e alto 

potencial de danos conforme apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 – Relação Frequência x Consequência de acidentes Ampliados. 
Fonte: National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (2014). 

 

 Nesse contexto, o processo de identificação de perigo torna-se mais crítico à 

medida que a complexidade da atividade aumenta. As medidas de redução de risco 

para atividades com pouca complexidade e baixo risco normalmente estão associadas 
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a códigos e normas. Porém para as atividades mais complexas, associadas a 

consequências catastróficas, torna-se necessária à adoção de medidas físicas de 

redução de riscos devem ser implementadas. 

 

2.6  CAMADAS DE PROTEÇÃO 

 

As Camadas de Proteção são dispositivos, sistemas ou ações 

(procedimentos) que possuem a função de impedir que desvios de processo possam 

se tornar acidentes ampliados (CHISTOPPHER, 2008)  

Quando a atuação de uma camada de proteção se dá antes de um evento 

inicial impedindo que um acidente aconteça, ou abrandando o seu desenvolvimento 

esta é classificada como Camada Preventiva.  

Por outro lado, quando as Camadas de Proteção atuam após a ocorrência do 

acidente, com a função de proteger o meio ambiente, as pessoas ou a própria planta 

de processo, estas são denominadas Camadas Mitigadoras (SKTLET, 2006). 

A figura 4 representa um modelo típico de camadas de proteção constituído por seis 

camadas. 

 

 

Figura 4 - Camadas de Proteção. 
Fonte: International Electrotechnical Commission (2003). 
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A norma IEC 61511-1 define cada uma das camadas de proteção: 

A primeira camada de proteção é representada pelo projeto do processo e 

possui a função de garantir a contenção dos fluídos do processo impedindo que os 

mesmos entrem em contato com a atmosfera. 

Os sistemas de controle básico de processo, de monitoramento da planta 

(alarmes de processo) e a supervisão realizada pelos operadores representam a 

segunda camada de proteção. 

A terceira camada de proteção é representada pelos sistemas preventivos, 

entre os quais estão os sistemas instrumentado preventivos de segurança e controle, 

a ação dos operadores após a identificação de alarmes e os dispositivos de proteção 

mecânica (PSV, disco de ruptura e pino de ruptura).  

A quarta camada é constituída pelos sistemas instrumentados de segurança 

mitigadores/controle e pela supervisão dos operadores. Entre estes sistemas estão os 

iniciadores de paradas de processo. Os procedimentos de evacuação da planta de 

processo representam a penúltima camada de proteção, enquanto a última camada é 

constituída pelo plano de resposta à emergência que envolve ação para a proteção 

das comunidades próximas a planta de processo.  

 

2.7  METODOLOGIA BOW TIE 

 

A Metodologia Bow Tie é uma técnica de análise de risco que através de um 

diagrama em forma de gravata borboleta permite a rápida comunicação de risco de 

acidentes. A aplicação desta metodologia é indicada para a análise de cenários de 

alto risco e com grande potencial de dano. 

Em função do seu modelo gráfico, que facilita a análise da condição de 

integridade das barreiras de proteção de uma instalação, o Bow Tie permite a 

visualização das ameaças existentes tanto por especialistas em segurança de 

processo quanto por não especialistas. 

A figura 5 representa de forma simplificada um diagrama Bow Tie. Este 

modelo gráfico é constituído por perigos, eventos topos, ameaças, barreiras e 

consequências. 
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Conforme apresentado na norma ISO 31010 (2009) esta metodologia é 

aplicável à análise e avaliação de riscos, porém não é aplicável a identificação de 

perigos (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009b). 

Outra limitação desta metodologia também foi abordada por Lewis e Smith (2010), o 

diagrama Bow Tie não é a salvação para todos os problemas de gestão de risco. Para 

quantificar o nível de risco, em termos absolutos, o método Bow Tie não vai ajudar 

diretamente. Dessa forma para a modelagem de inter-relações complexas entre 

controles de risco, existem técnicas melhores do que a Metofologia Bow Tie.  

Para Khakzad, Khan e Amyotte (2012), a Metodologia Bow Tie mostrou-se 

eficiente em várias aplicações reais de análise de risco (DELVOSALLE et al., 2006; 

DIANOUS; FIÉVEZ, 2006; GOWLAND, 2006; KHAN, 2001), gestão de risco 

(COCKSHOTT, 2005) e implementação de barreiras de segurança (BADREDDINE; 

AMOR, 2013; DIANOUS; FIÉVEZ, 2006). 

 

2.7.1 Contexto Histórico da Metodologia Bow Tie 

 

A origem do diagrama Bow-Tie é desconhecida, tendo esses registros sidos 

perdidos ao longo do tempo. Acredita-se que a originalmente esta metodologia se 

denominava de “diagrama borboleta” e que evoluiu dos diagramas 

causa/consequência da década de 1970. (SEQUEIRA, 2010).  

Figura 5 - Representação Simplificada de um Diagrama Bow Tie. 
Fonte: RASGAS, ([2011?]). 



36 
 

 

Uma das menções mais antiga deste diagrama refere-se a uma adaptação do 

ICI plc Hazan Course Notes 1979, apresentado pela Universidade de Queensland na 

Austrália. (UNIVERSITY OF QUEENSLAND, 1979). 

A União Europeia recomenda a Metodologia Bow Tie como técnica de análise 

de risco. Em função dos acidentes ocorridos em Enschede (2000), Toulouse (2001) e 

Lagos (2002) a União Europeia identificou a necessidade de elaborar uma 

metodologia para gerenciar melhor o risco associado aos acidentes maiores. Neste 

contexto foi criado o projeto ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for 

IndustrieS) que é parte da diretiva SEVESO II.  Este projeto tem como principal 

objetivo desenvolver um método integrado de avaliação de risco constituído por seis 

etapas principais (EUROPE COMMISSION, 2001): 

 1ª Etapa: Identificação dos riscos de acidentes graves denominada 

MIMAH (Methodology for the identification of the major accident hazards); 

 2ª Etapa: Identificação das barreiras de segurança e avaliação de suas 

performances;  

 3ª Etapa: Avaliação da eficiência de gestão de segurança para a 

confiabilidade barreira;  

 4ª Etapa: Identificação dos cenários de acidentes de referência; 

 5ª Etapa: Avaliação e mapeamento da gravidade de risco de cenários de 

referência;  

 6ª Etapa: Avaliação e mapeamento da vulnerabilidade do entorno da 

usina. 

 

2.7.2 Elementos da Metodologia Bow Tie 

 

O diagrama Bow Tie é constituído por um conjunto de elementos que são 

agrupados de acordo com sua função (SAUD; ISRANI; GODDARD, 2013): 

 

 Perigo: qualquer coisa inerente ao negócio que tem o 

potencial de causar danos para a segurança, a saúde, o meio ambiente, 

imóveis, instalações, produtos ou reputação. 
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 Ameaça: ação ou fato possível que pode liberar o perigo através da 

produção de evento topo que leva a uma consequência.  

 Evento Topo: primeiro evento de uma cadeia de eventos negativos que 

levam a consequências indesejáveis. 

 Controle de Fator de Degradação: ações tomadas fim de manter o 

desejado estado de integridade de uma barreira.  

 Barreiras e Funções de Segurança: a principal característica das 

Barreiras e das Funções de segurança é a capacidade destas de prevenirem a 

ocorrência de um acidente ou de mitigar os efeitos gerados por ele.  

 

Segundo Dianous e Fiévez (2006), os elementos que representam barreiras 

preventivas estão localizados no lado representado pela árvore de falhas e atuam de 

modo a: prevenir a ocorrência de um evento indesejável, limitar sua proporção ou 

reduzir a probabilidade de ocorrência do mesmo. Já as Barreiras Mitigadoras estão 

localizadas no lado representado pela árvore de eventos e atuam de modo a evitar, 

prevenir ou mitigar as consequências geradas pelo evento indesejável.   

Para Dianous e Fiévez (2006), as barreiras de proteção podem ser 

classificadas quanto ao modo de atuação em quatro categorias:  

 

 Barreiras Passivas: são barreiras que estão sempre disponíveis e não 

necessitam de fonte de energia, informação ou ação humana para 

responderem a um cenário.  

 Barreiras Ativas: são barreira que necessitam de uma pré-condições de 

detecção antes que a ação de proteção possa ser realizada.  

 Ação Humana: a eficácia destas barreiras está relacionada ao 

conhecimento do operador. As ações humanas devem ser interpretadas em 

sentido amplo, incluindo observações de todos os sentidos, comunicação, 

pensamento, atividade física e também regras, diretrizes, princípios de 

segurança. 

 Barreiras Simbólicas: estas barreiras precisam ser interpretadas  

por uma pessoa, a fim de atingir os seus fins. O típico  

exemplo pode ser advertências passivas (como manter-se fora das áreas 

proibidas e proibido fumar) 
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2.7.3 Abordagem Qualitativa 

 

De acordo com Khakzad, Khan e Amyotte (2012), a Metodologia Bow Tie 

permite representar um cenário acidental de forma qualitativa e quantitativa. A 

compreensão da abordagem qualitativa da Metodologia Bow Tie está baseada no 

modelo do Queijo Suíço desenvolvido por James Reason (1997), que associa a 

ocorrência de um acidente à falha ou a perda de integridade de várias barreiras de 

segurança de um determinado sistema. De acordo com este modelo, para que ocorra 

um acidente é necessário o alinhamento de desvios. A figura 6 representa o modelo 

do Queijo Suíço proposto por J.Reason.  

 

Figura 6 - Modelo do Queijo Suíço. 
Fonte: J. Reason (1997) 
 
 

No modelo proposto por Reason as barreiras podem apresentar uma ou mais 

das seguintes funções conforme relatado pelo Deepwater Horizon Study Group (2011, 

p.76): 

 

 Criar a compreensão e a consciência dos perigos locais, 

 Dar orientação clara sobre como operar com segurança, 

 Fornecer alarmes e alertas quando o perigo é iminente, 

 Restaurar o sistema para reestabelecer situações fora do normal, 

 Interpor barreira de segurança entre os perigos e as perdas potenciais, 

 Conter e eliminar os perigos que deveriam escapar dessas barreiras, e 

 Fornecer os meios de evacuação e salvamento. 
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Do ponto de vista qualitativo, a Metodologia Bow Tie ilustra claramente a 

relação lógica entre os componentes de um cenário acidental, permitindo 

compreender quais possíveis combinações de eventos primários levariam a um 

evento topo e quais falhas de barreiras de segurança levariam o evento topo para uma 

consequência acidental (KHAKZAD; KHAN; AMYOTTE, 2012). 

Uma aplicação prática do Modelo J. Reason foi apresentada no relatório final 

de investigação de acidente do Bolwout Macondo que ocorreu em abril de 2010 e 

resultou em elevado número de vítimas e grande impacto ambiental. A figura 7 

apresenta de forma clara o alinhamento da perda de integridade das barreiras de 

proteção do poço de Macondo. 

 

 

Figura 7 - Modelo do Queijo Suíço aplicado ao Blowout de Macondo. 
Fonte: Deepwater Horizon Study Group (2011). 
 

 

O Blowout de Macondo, Deepwater Horizon Study Group (2011) pode ser 

analisado de acordo com a perda de integridade das barreiras de proteção do poço 

conforme apresentado na sequência abaixo: 

 

1º - A barreira de cimento no espaço anular não isolou a passagem de 

Hidrocarbonetos. 

2º- Barreiras mecânicas na sapata do poço não interromperam o fluxo de 

Hidrocarbonetos. 
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3º - O teste de pressão negativa do poço foi considerado aprovado, apesar da 

estabilidade do poço não ter sido estabelecida. 

4º - Influxo não foi identificado até a entrada de hidrocarbonetos no Riser. 

5º - Falha nas ações de resposta para restabelecer o controle do poço. 

6º - Presença de gás na plataforma, após a separação no sistema de 

separação lama-gás. 

7º- O sistema de incêndio e gás não evitou a ignição dos hidrocarbonetos. 

8º - O BOP não foi capaz de selar o poço definitivamente.  

 

2.7.4 Abordagem Quantitativa 

 

Para Ferdous et al. (2013) a construção de um diagrama de Bow Tie segue 

as mesmas regras básicas exigidas para o desenvolvimento das técnicas de análise 

de risco Árvore de Falhas (AF) e Árvore de Eventos (AE). Na Metodologia Bow Tie a 

Árvore de Falhas (AF) localiza-se no lado esquerdo do diagrama; que começa pelas 

causas básicas ou intermediárias do Evento Topo (ET) e adota o uso de portas lógicas 

(E OU). No centro da figura 8 encontra-se o Evento Topo (ET) e no lado direito do 

diagrama está representada a Árvore de Consequências que permite identificar as 

consequências finais que podem ser geradas em função do cenário acidental 

analisado.  

Este modelo fornece uma solução robusta para representar os principais 

elementos de um acidente de processo, pois permite que a força de trabalho 

compreenda os riscos associados à sua rotina e o seu papel individual na prevenção 

e mitigação de acidentes (LEWIS; SMITH, 2010). 

O lado esquerdo do diagrama apresenta os elementos que de forma isolada 

ou em combinação que pode levar ao evento indesejável. O lado direito representa os 

vários cenários que podem se desenvolver a partir do evento indesejado levando a 

danos e prejuízos gerando consequência com potencial para causar danos às 

pessoas, o meio ambiente, às instalações industriais e a imagem das empresas 

(COSTA NETO, 2014). 

Ainda segundo Ferdous et al. (2013), a relação entre árvore de Falhas, Evento 

Topo e Árvore de consequências permite identificar todas as relações causas - 
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consequências de um Evento Topo (ET). A figura 8 apresenta o diagrama Bow Tie no 

formato de árvore de Falha, Evento Topo e Árvore de Consequência. 

 

 

 
Figura 8 - Modelo de Árvore de Falhas e Árvore de Eventos. 
Fonte: Ferdous et al., (2013). 
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O método proposto apresenta caráter descritivo e será aplicado a uma 

instalação produtora de petróleo do tipo FPSO (Floating Production Storage and 

Offloading) na fase de operação, através do modelo de estudo de caso. A figura 9 

representa o fluxo adotado no desenvolvimento da metodologia de pesquisa, iniciando 

em uma abordagem dedutiva de objetivo descritivo com utilização de múltiplas fontes 

de dados. 

 

 

Figura 9 - Fluxo da Metodologia de Pesquisa. 
Fonte: O autor (2014) 
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3.1 ESTUDO DESCRITIVO 

 

Segundo Vergara (2009) a pesquisa metodológica é o estudo que se refere a 

instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada 

a caminhos, formas, maneiras e procedimentos adotados para se atingir determinado 

fim.  

O modelo de pesquisa proposto classifica-se quanto aos fins como descritivo, 

permitindo o estabelecimento de correlações entre variáveis através da análise de 

uma população ou fenômeno. Para Cooper e Schindler (2003) a utilização do modelo 

descritivo possibilita ao pesquisador descrever ou definir um assunto, normalmente 

criando um perfil de um grupo de problemas, pessoas ou eventos. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO 

 

De acordo com Yin (2001), o modelo de estudo de caso permite que os 

investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da 

vida real. O autor ainda apresenta cinco justificativas para a aplicação da modalidade 

de estudo de caso único:  

 

1ªJustificativa: o caso representa um caso crítico no teste de uma determinada 

teoria bem – formulada; 

2ª justificativa: o caso analisado representa um caso extremo ou peculiar; 

3ª justificativa: o caso analisado é representativo ou típico; 

4ª justificativa: o caso é revelador, permite ao investigador observar e analisar 

fenômenos previamente inacessíveis; 

5ª justificativa: o caso é longitudinal, permitindo o estudo em dois ou mais 

pontos diferentes do tempo. 
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3.3 FLUXO DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

 

O fluxo da pesquisa, conforme apresentado na figura 10, foi iniciado a partir 

formulação da situação problema. Após esta formulação foram definidos os objetivos, 

a questões da pesquisa e foi definida a delimitação do estudo. 

A próxima etapa é caracterizada pela classificação da pesquisa segundo seu 

tipo, natureza e método. Esta etapa também contou com um processo de revisão da 

literatura sobre o assunto em estudo. 

A seleção da metodologia aplicada à pesquisa bem como sua delimitação 

foram realizadas na terceira etapa do fluxo da pesquisa. Em seguida o modelo 

proposto foi desenvolvido e aplicado na forma de estudo de caso e avaliado através 

de um questionário. A última etapa do fluxo foi dedicada à análise e discussão dos 

resultados obtidos. 

 

 

Figura 10 - Fluxo de Execução da Pesquisa. 
Fonte: O autor (2014). 
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4   MODELO PROPOSTO   

 

Estruturado em um sistema dinâmico de suporte a decisão o modelo proposto 

utiliza como regra de negócio a Metodologia Bow Tie e o Método Analytic Hierarchy 

Process (AHP). A condição de integridade dos Eventos Topos monitorados é definida 

pela Metodologia Bow Tie (identificação dos pares Ameaças/Consequência) e o 

Método Analytic Hierarchy Process (AHP) orienta o processo decisório através da 

hierarquização do nível de integridade dos eventos topos monitorados. 

O sistema desenvolvido denominado Requisitos Mínimos de Operação e 

Manutenção (ReMOM) é constituído por dois módulos: Módulo de Verificação de 

Integridade (MVI) e Módulo de Situação de Segurança Operacional (SSOP). Ambos 

os módulos foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar constituída por 

especialistas em Segurança Operacional e Tecnologia da Informação (TI). 

O Módulo de Verificação de Integridade representa o sistema de entrada de 

dados e foi desenvolvido através da linguagem de programação C+. Já o Módulo de 

Situação de Segurança Operacional que representa a saída de informações foi 

desenvolvido na plataforma Java através da linguagem de programação Groovy. O 

modelo proposto foi estruturado em quatro etapas de acordo com a ilustração 

apresentada na figura 11:  

 

 

Figura 11 -  Etapas da Metodologia Proposta. 
Fonte: O autor (2014).  

1ª Etapa

Seleção dos Cenários de Risco

2ª Etapa

Elaboração de Bow Tie

3ª Etapa 

Hieraquizaçãodos novos cenários

4ª Etapa

Aplicação do Conceito ALARP
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Na primeira etapa ocorre a seleção dos cenários monitorados pelo sistema. 

Em seguida é aplicada a abordagem qualitativa da Metodologia Bow Tie para 

identificação dos eventos. Após esta etapa os eventos são hierarquizados através a 

aplicação do Método Analytic Hierarchy Process (AHP). Na quarta e última etapa é 

aplicado o conceito ALARP no processo eliminação, contingenciamento ou mitigação 

das novas ameaças/consequências. 

 

4.1 CENÁRIOS MONITORADOS 

 

A Análise Preliminar de Risco Quinquenal (APR) da instalação é o documento 

de referência para a seleção dos cenários (sistemas e elemento) que serão 

monitorados pela metodologia proposta. O sistema SSOP monitorará os Elementos 

Críticos de Segurança Operacional. 

A Agência Nacional do Petróleo (2007, p. 1), define Sistemas Críticos de 
Segurança Operacional como: 

 

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. 

O critério de seleção dos sistemas críticos de segurança operacional baseia-

se na criticidade dos cenários de risco identificados na APR e estão alinhados com a 

definição proposta pela ANP. Todos os processos operacionais que apresentam 

categoria de severidade de consequência crítica (IV) e catastrófica (V) nas dimensões 

Pessoas e Meio Ambiente e severidade V para Imagem e Patrimônio serão 

monitorados pelo Sistema SSOP. 

Ainda na visão da Agência Nacional do Petróleo (2007, p. 1) os elementos 

críticos de segurança operacional são definidos como: “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”. 

A lista de equipamentos críticos de segurança operacional é definida através 

da identificação dos elementos que, em caso de falha, geram um cenário acidental 
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cuja severidade é crítica (IV) ou catastrófica (V). Estes equipamentos/instrumentos 

são identificados através seus TAGs restritos e estão registrados no sistema de 

gerenciamento do processo de manutenção e inspeção. 

 

4.2  ABORDAGEM QUALITATIVA DA METODOLOGIA BOW TIE 

 

Cada processo operacional é analisado em relação a dois Eventos Topos 

constituído por pares Ameaça/Consequência. Um par Ameaça/Consequência está 

relacionado à perda de contenção por corrosão, tendo como consequência explosão 

ou incêndio. O outro par é constituído pelo evento topo de perda de contenção devido 

a descontrole de variável de processo tendo como consequência explosão ou 

incêndio. 

Os eventos topos identificados durante este período são analisados 

diariamente através dos parâmetros: fatores de degradação por camada de proteção 

e condição de integridade das camadas de proteção. 

A partir da definição de um modelo de Diagrama Padrão (DP) é realizada a 

seleção dos Eventos Topos objetos de análise. Em função das características do tipo 

de negócio em estudo, os Eventos Topos típicos são relacionados à perda de 

contenção de fluido: inflamável, tóxico ou asfixiante. Cada Evento Topo (ET) 

monitorado será analisado de acordo com um conjunto específico de: Ameaças (A) e 

Consequências (C) e Camadas de Proteção (CP).  

A figura 12 apresenta o modelo de Diagrama Padrão (DP) adotado na 

metodologia proposta.  
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Figura 12- Representação do Modelo de Diagrama Padrão. 
     Fonte: O autor (2014) 

 

Este modelo possui no máximo cinco camadas preventivas e quatro camadas 

mitigadoras. 

 

4.2.1 Camadas de Proteção 

 

 ·Camadas Preventivas: 

Camada 1 (Integridade do Projeto do Processo) - relacionada com a 

integridade dos equipamentos. Considera a qualidade do projeto, seus parâmetros de 

capacidade e o estado de integridade dos equipamentos (Ex.: Integridade de Vaso). 

Camada 2 (Controle Básico do Processo) - relacionada aos controladores 

automáticos operacionais (Ex.: Controle de pressão e nível). 

Camada 3 (Alarmes Críticos e Intervenção Humana) - relacionada à 

intervenção humana no processo e à resposta humana a alarmes de processo. (Ex.: 

Alarme de nível alto, procedimento operacional). 

Camada 4 (Intertravamento de Segurança) - relacionada à parada automática 

e retorno de condição segura de um sistema (Ex.: Elementos que geram ESD-1 e 

ESD-2). 

Camada 5 (Proteção Física) - última camada de proteção antes do Evento 

Topo, composta basicamente pelos dispositivos de alívio (Ex.: PSV, disco de ruptura 

etc.). 

 

 Camadas Mitigadoras: 
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Camada 6 (Sistema de Proteção Pós-Liberação) - compreende as ações que 

detecção e mitigação das consequências relacionadas ao evento topo. (Ex.: Diques 

de Contenção, Detecção de F&G, Classificação de Áreas). 

Camada 7 (Resposta a Emergência da Planta) - ações automáticas ou 

manobras operacionais que mitigam ou limitam as consequências na liberação de 

energia (Ex.: ESD-3, Sistema de Geração de Emergência, Sistema de Iluminação de 

Emergência). 

Camada 8 (Resposta a Emergência da Instalação) – ações definidas no Plano 

de Resposta a Emergências (Ex.: Sistema de Combate a Incêndio). 

Camada 9 (Evacuação, Resgate e Abandono) - últimas ações do Plano de 

Resposta a Emergência (Ex.: Recursos de salvatagem da unidade, rotas de fuga, 

treinamento da força de trabalho no Plano de Resposta à Emergência, treinamento 

para evacuação/resgate/abandono). 

 

4.2.2 Ameaças 

 

As ameaças selecionadas estão agrupadas conforme a natureza da falha:  

• Ameaças relacionadas à Integridade: Corrosão 

• Ameaças relacionadas ao Processo: Sobrepressão, Sobre nível e 

Superaquecimento. 

 As ameaças relacionadas à corrosão estão associadas a apenas uma 

camada de preventiva (Camada 01), enquanto as ameaças relacionadas a 

descontrole de variável de processo estão relacionadas com até cinco camadas 

preventivas (da Camada 01 à Camada 05).  

 

4.2.3 Consequências 

 

As consequências estão agrupadas de acordo com as dimensões de impacto 

à:  

• Pessoas e Patrimônio: Incêndio/Explosão com lesão ou sem lesão. 

4.2.4 Eventos Topos 
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Os eventos topos representam um evento indesejável de perda de contenção 

de: fluídos tóxicos, inflamáveis ou asfixiantes.  A figura 13 apresenta os tipos de 

eventos topos monitorados. 

 

 
Figura 13 - Eventos Topos para Análise de Risco 
Fonte: O autor (2014). 

 

Estes eventos topos são constituídos por um Grupo de camadas preventivas 

(Gcp) e por um Grupo de camadas mitigadoras (Gcm). 

 

 

4.3 MODELO DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

O processo de aquisição de dados se dá de forma manual e automática. Parte 

dos dados é aquisitada automaticamente de sistema que gerenciam as disciplinas de 

operação, manutenção, inspeção e segurança e parte é inserida manualmente no 

sistema por membros da equipe da instalação. 

 Os dados automáticos são aquisitados dos sistemas: PI (Plant Information), 

APLAT (Administrador de Plataformas e Instalações Terrestres) e SAP (Sistemas, 

Aplicações e Programas). O primeiro fornece dados relativos à condição 

automático/manual dos equipamentos. O Sistema APLAT fornece dados relativos à 

condição de inibição de intertravamentos de segurança e salvaguadas. Enquanto o 

Sistema SAP fornece dados de manutenção e inspeção dos equipamentos.   

Os dados passam pelas regras de negócios que são representadas por 

conceitos da Metodologia Bow Tie e pelo Método Analytic Hierachy Process. Após a 

fase as informações são apresentadas através de telas e relatórios no modelo de 

planilha eletrônica conforme apresentado na figura 14. 

CAM.1 CAM.2 CAM.3 CAM.4 CAM.5 CAM.6 CAM.7 CAM.8 CAM.9

CORROSÃO
PERDA DE 

CONTENÇÃO
EXPLOSÃO/INCÊNDIO

SOBREPRESSÃO
PERDA DE 

CONTENÇÃO
EXPLOSÃO/INCÊNDIO

CAMADAS PREVENTIVAS CAMADAS MITIGADORA 

AMEAÇAS CONSEQÊNCIASEVENTO TOPO
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Figura 14 - Modelo de aquisição e Dados. 
Fonte: O autor (2014). 

 

4.4 AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO 

 

4.4.1 Controles dos Fatores de Degradação 

 

A análise da integridade das barreiras de proteção é realizada através de um 

conjunto de 19 perguntas/itens denominados Controles de Fatores de Degradação. A 

origem dos controles dos fatores de degradação está relacionada a Política e 

Diretrizes Corporativas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da empresa 

colaboradora as apresentadas no anexo 01.  

A tabela 7 identifica o objeto de análise (sistema ou elementos), os controles 

e fatores de degradação monitorados.  
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Tabela 7 - Controles dos Fatores de Degradação. 

Código Controles dos Fatores de Degradação 
Objeto de 

Análise 

OP1 O “As built” do sistema atualizado? Sistema 

OP2 Operador / mantenedor treinado e capacitado? Sistema 

OP3 
Existência de interligação de área classificada e área 

não classificada? 
Sistema 

OP4 Sistema de Gestão de Mudança atendido? Sistema 

OP5 Testes funcionais em dia? Elemento 

OP6 
As válvulas de alinhamento estão operacionais e com 

DCBI? 
Elemento 

OP7 Condição Operacional Elemento 

OP8 Modo de Operação Elemento 

OP9 Condição Funcional Elemento 

OP10 Padrão de Inibição atendido? Elemento 

MAN1 Plano de Manutenção atendido? Elemento 

INSP1 Plano de Inspeção /calibração atendido? Elemento 

INSP2 Presença RTI A? Elemento 

INSP3 Presença RTI B em atraso? Elemento 

SEG4 Presença Pendências de Auditorias / Vistorias? Sistema 

SEG5 Simulado em dia? Sistema 

SEG5 Treinamento das Equipes de Emergência em dia? Sistema 

SEG7 Existência de áreas inaudíveis Sistema 

COM Diagnóstico do Responsável Elemento 

Fonte: O autor (2014). 

 

Cada controle de fator de degradação possui uma codificação que o relaciona 

às disciplinas de Operação (OP), Manutenção (MAN), Inspeção (INSP), Segurança 

(SEG) ou comum a todas as disciplinas (COM). 

O processo de seleção dos controles dos fatore de degradação foi definido 

através de reuniões realizadas com grupos de especialistas nas disciplinas de 

operação, manutenção, sistemas navais, integridade e segurança de processo. 
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 A tabelas 8 apresenta as correlações entre cada controle de fator de 

degradação e a diretriz corporativa de SMES da Petrobras que deu origem ao mesmo. 

Nesta correlação estão presentes as diretrizes corporativas de SMES da Petrobras: 

D1(Liderança e Responsabilidade), D2 (Conformidade Legal), D3 (Avaliação e Gestão 

de Risco), D5 (Operação e Manutenção), D6 (Gestão de Mudança), D8 (Capacitação, 

Educação e Conscientização) e D9 (Contingência) e D15 (Processo de Melhoria 

Contínua). 

 

Tabela 8 – Correlação Entre Controles e as 15 Diretrizes de SMES da Petrobras. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

O Anexo 01 apresenta a descrição de cada uma das 15 Diretrizes de SMES 

da Petrobras. 
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4.4.2 Equações de Integridade  

 

A classificação da integridade de cada barreira de proteção é definida de 

acordo com uma equação de integridade constituída por Controles dos Fatores de 

Degradação. O modelo de equação de integridade é representado por portas lógicas 

E e OU que de acordo com a condição de integridade de cada elemento/ sistema gera 

a uma categorização. As equações de integridade podem apresenta categorização: 

íntegra, em degradação, degradada ou contingenciada. No Sistema SSOP estas 

categorizações são representadas respectivamente pelas cores: verde, amarelo, 

vermelho e azul. A categorização contingenciada é obtida sempre que alguma 

camada com desvio de integridade é contingenciada. 

 

4.4.2.1 Equações da Barreira 1 – Contenção Primária 

 

 

Figura 15 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 1. 
Fonte: O autor (2014).. 
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Figura 16 - Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 1. 
Fonte: O autor (2014).. 

 

 

Figura 17 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 1. 
Fonte: O autor (2014). 

 

4.4.2.2 Equação da Barreira 2 – Controle de Processo 

 

 

Figura 18 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 2. 
Fonte: O autor (2014).. 
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Figura 19 - Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 2. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

4.4.2.3 Equações da Barreira 3 – Alarme Crítico e Intervenção Humana   

 

 

Figura 20 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 3.  
Fonte O autor (2014). 
 

 

 

Figura 21 - Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 3.  
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 22 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 3. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

4.4.2.4 Equações da Barreira 4 – Intertravamento de Segurança  

 

 

Figura 23 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 4. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

 

Figura 24 - Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 4. 
Fonte: O autor (2014). 
 



58 
 

 

 

Figura 25 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 4.  
Fonte: O autor (2014). 
 

4.4.2.5 Equações da Barreira 5 – Dispositivos de Alívio 

 

 

Figura 26 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 5.  
 Fonte: O autor (2014). 
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Figura 27 -Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 5.  
Fonte: O autor (2014). 

 

 

 

Figura 28 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 5. 
Fonte: O autor (2014). 

 

4.4.2.6 Equações da Barreira 6 – Sistemas de Detecção 

 

 

Figura 29 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 6.  
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 30 - Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 6. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

 

Figura 31 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 6.  
Fonte: O autor (2014). 
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4.4.2.7 Equações da Barreira 7 – Resposta à emergência da Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 7.  
Fonte: O autor (2014). 

 

 

 

Figura 33 -Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 7  
Fonte O autor (2014). 

.  
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Figura 34 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 7.  
Fonte: O autor (2014). 

 

 

4.4.2.8 Equações da Barreira 8 – PRE (Plano de Resposta à Emergência) 

 

Figura 35 - Equação do Estado de Integridade Íntegra da Camada 8.  
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 36 - Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 8. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

 

Figura 37 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 8.  
Fonte: O autor (2014). 
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4.4.2.9 Equações da Barreira 9 – Evacuação, Resgate e Abandono  

 

 

Figura 38 - Equação do Estado de Integridade Íntegro da Camada 9. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

Figura 39 -  Equação do Estado de Integridade Em Degradação da Camada 9.  
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 40 - Equação do Estado de Integridade Degradado da Camada 9. 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

4.5  HIERARQUIZAÇÃO DOS EVENTOS TOPOS 

 

A etapa de hierarquização dos cenários analisados é realizada através da 

aplicação do método de suporte a decisão Analytic Hierarchy Process (AHP) (SAATY, 

1991). De acordo com a representação da figura 40, o método AHP adota um modelo 

de árvore de decisão que permite criar uma estrutura constituída por: objetivo, critérios 

e alternativas.  

 

Figura 41 - Modelo de árvore de Decisão. 
Fonte: O autor (2014). 
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Cada cenário é constituído por um grupo de camadas preventivas (Gcp) e 

outro Grupo de camadas mitigadoras (Gcm) que são analisadas a luz dos critérios 

estabelecidos. Dessa forma, os cenários são categorizados em ordem crescente de 

robustez. A definição da robustez de cada cenário orientará os gestores na definição 

das ações para eliminar, contingenciar ou mitigar os cenários de ameaças e ou 

consequências indesejáveis durante a fase de operação da instalação. 

 

4.5.1 Definição do Objetivo 

 

A aplicação do Método AHP tem como objetivo hierarquiza a robustez dos 

cenários monitorados através da avaliação da efetividade e da condição de 

integridade de cada camada de proteção.  

 

4.5.2 Definição das alternativas 

 

As alternativas analisadas são os Eventos Topos (cenários) relacionados à perda de 

contenção por corrosão ou por descontrole de variável de processo dos cenários 

monitorados. A figura 42 representa um conjunto de seis Eventos Topos relacionados 

à ameaça por descontrole de processo e à consequência de explosão ou incêndio. 

Figura 42 - Eventos Topos Monitorados 
Fonte: O autor (2014). 
 
As cores indicadas na figura 42 representam a classificação de integridade de cada 

camada de proteção. Sendo assim, verde indica que a camadas está íntegra, amarelo 

indica em degradação e a cor vermelha indica que a camada está degradada. 

Gcp1 ET1 Gcm1

Gcp2 ET2 Gcm2

Gcp3 ET3 Gcm3

Gcp4 ET4 Gcm4

Gcp5 ET5 Gcm5

Gcpp ET6 Gcmp

Camadas Preventivas
EVENTO

 TOPO

Camadas Mitigadoras
Grupo de Camadas 

Preventivas

Grupo de Camadas 

Mitigadoras
CAM.9CAM.1 CAM.2 CAM.3 CAM.4 CAM.5 CAM.6 CAM.7 CAM.8
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4.5.3 Definição dos Critérios 

As camadas de proteção serão analisadas à luz de dois critérios: efetividade 

e integridade. 

O primeiro critério está relacionado ao nível de efetividade da camada de 

proteção que é definido pelo projeto da instalação. As camadas 1, 4, 5, 6, 7 e 8 

apresentam alto nível de efetividade, pois não dependem da ação humana para 

atuarem e possuem rápida ação de resposta a um desvio. Já as camadas 2 e 3 

respectivamente relacionadas a funções de controle e alarme, são classificadas como 

de baixa eficácia. A camada 9 responsável pelo processo de abandono é classificada 

como de média efetividade, é constituída por elementos críticos de segurança 

operacional, porém depende da ação humana para viabilizar processo de abandono 

da instalação. 

O segundo critério é definido pela capacidade de atuação da camada ao ser 

demandada (nível de integridade), característica que pode sofre alterações na fase de 

operação em função dos processos de manutenção, inspeção e operação.  

Dessa forma, em função da presença de desvios de integridade, as camadas 

são classificadas em: íntegra (I), em degradação (ED), degrada (D) ou contingenciada 

(C). A definição da classificação de integridade é obtida pelas equações de integridade 

anteriormente apresentadas no item 4.4.2. 

 

4.5.4 Avaliação da Importância Relativa de Cada Critério 

 

A avaliação da importância relativa das camadas de proteção foi determinada 

através da definição do percentual de contribuição da cada camada nos cenários de 

prevenção e mitigação de possíveis eventos acidentais. Sendo assim as tabelas 9 e 

10 apresentam o percentual de contribuição da eletividade de cada camada de 

proteção definida para os cenários analisados. 

 
Tabela 9 Efetividade das Camadas Preventivas. 

 
Fonte: O autor (2014). 

Peso 15,00% 5,00% 5,00% 30,00% 45,00% 100,00%

CAM.5 SomatórioCamadas Preventivas CAM.1 CAM.2 CAM.3 CAM.4
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Tabela 10 Efetividade das Camadas Mitigadoras. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

 

A Escala Fundamental de Saaty e Vargas (2001), definida no Método Analytic 

Hierarchy Process (AHP) é aplicada para a definição da integridade de cada camada 

de proteção. A tabela 11 apresenta a Escala Fundamental de Saaty e a definição de 

cada item da escala. 

Tabela 11 - Escala Fundamental de Saaty 

Escala Verbal Valor 

Igual Importância 1 

Importância Moderada 3 

Mais Importante 5 

Muito Mais Importante 7 

Importância Extrema 9 

Valores Intermediários 2,3,4,6 e 8 
Fonte: adaptado de Saaty (1980). 

 
 

A partir da definição do peso de cada critério é construída uma matriz de 

decisão matriz de julgamentos genérica A onde o número de julgamentos é 

representado por n (n-1) /2 e n representa a quantidade de elementos que a matriz 

possui. A figura 43 representa o modelo de matriz adotada. 

 

Figura 43 - Matriz de decisão. 
Fonte: Saaty (1980). 

 

A partir da matriz de decisão modelo foram elaboradas as matrizes 

relacionadas aos cenários analisados. Sendo assim, o peso relativo de cada estado 

de integridade foi determinado: íntegra x degradada (9), íntegra x em degradação (5), 

em degradação x degrada (9/5) e degradada x em degradação (5/9).  

Peso 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%

CAM.9 SomatórioCamadas Mitidgadoras CAM.6 CAM.7 CAM.8
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A contribuição de cada camada de proteção na determinação do nível de 

integridade dos cenários analisados é definida através do vetor prioridade ou vetor de 

Eigen. Este vetor é obtido através da soma dos elementos de cada coluna das 

matrizes de julgamento e posterior divisão de cada elemento destas matrizes pelo 

somatório dos valores da respectiva coluna conforme apresentado a partir da tabela 

12 até a tabela 20. 

 

Tabela 12 - Comparação pareada da Camada 01 dos cenários. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

Tabela 13 Comparação pareada da Camada 02 dos cenários. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 
 
 
 
 
 
Tabela 14 - Comparação pareada da Camada 03 dos cenários. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 

CAM1 Gcp1 Gcp2 Gcp3 Gcp4 Gcp5 PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcp1 1,000 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6

Gcp2 1,000 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6

Gcp3 0,200 0,200 1,000 1,000 0,200 0,200 2,800 0,045 0,273 6

Gcp4 0,200 0,200 1,000 1,000 0,200 0,200 2,800 0,045 0,273 6

Gcp5 1,000 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6 Média IC RC

Gcpp 1,000 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6 6 0 0,00%

61,600 1,000 36

CAM2 Gcp1 Gcp2 Gcp3 Gcp4 Gcp5 PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcp1 1,000 1,000 0,200 0,200 1,000 0,200 3,600 0,056 0,333 6

Gcp2 1,000 1,000 0,200 0,200 1,000 0,200 3,600 0,056 0,333 6

Gcp3 5,000 5,000 1,000 1,000 5,000 1,000 18,000 0,278 1,667 6

Gcp4 5,000 5,000 1,000 1,000 5,000 1,000 18,000 0,278 1,667 6

Gcp5 1,000 1,000 0,200 0,200 1,000 0,200 3,600 0,056 0,333 6 Média IC RC

Gcpp 5,000 5,000 1,000 1,000 5,000 1,000 18,000 0,278 1,667 6 6 0 0,00%

64,800 1,000 36

CAM3 Gcp1 Gcp2 Gcp3 Gcp4 Gcp5 PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcp1 1,000 1,000 1,000 1,800 0,200 0,200 5,200 0,074 0,443 6

Gcp2 1,000 1,000 1,000 1,800 0,200 0,200 5,200 0,074 0,443 6

Gcp3 1,000 1,000 1,000 1,800 0,200 0,200 5,200 0,074 0,443 6

Gcp4 0,556 0,556 0,556 1,000 0,111 0,111 2,889 0,041 0,246 6

Gcp5 5,000 5,000 5,000 9,000 1,000 1,000 26,000 0,369 2,213 6 Média IC RC

Gcpp 5,000 5,000 5,000 9,000 1,000 1,000 26,000 0,369 2,213 6 6 0 0,00%

70,489 1,000 36
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Tabela 15 - Comparação pareada da Camada 04 dos cenários. 

 

Fonte: O autor (2014). 
 
Tabela 16 - Comparação pareada da Camada 05 dos cenários. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 
 
Tabela 17 - Comparação pareada da Camada 06 dos cenários. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 
 
Tabela 18 - Comparação pareada da Camada 07 dos cenários. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAM4 Gcp1 Gcp2 Gcp3 Gcp4 Gcp5 PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcp1 1,000 1,800 1,800 0,200 1,000 0,200 6,000 0,076 0,458 6

Gcp2 0,556 1,000 1,000 0,111 0,556 0,111 3,333 0,042 0,254 6

Gcp3 0,556 1,000 1,000 0,111 0,556 0,111 3,333 0,042 0,254 6

Gcp4 5,000 9,000 9,000 1,000 5,000 1,000 30,000 0,381 2,288 6

Gcp5 1,000 1,800 1,800 0,200 1,000 0,200 6,000 0,076 0,458 6

Gcpp 5,000 9,000 9,000 1,000 5,000 1,000 30,000 0,381 2,288 6 Média IC RC

78,667 1,000 36 6 0 0,00%

CAM5 Gcp1 Gcp2 Gcp3 Gcp4 Gcp5 PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcp1 1,000 0,111 0,556 1,000 0,556 0,111 3,333 0,042 0,254 6

Gcp2 9,000 1,000 5,000 9,000 5,000 1,000 30,000 0,381 2,288 6

Gcp3 1,800 0,200 1,000 1,800 1,000 0,200 6,000 0,076 0,458 6

Gcp4 1,000 0,111 0,556 1,000 0,556 0,111 3,333 0,042 0,254 6

Gcp5 1,800 0,200 1,000 1,800 1,000 0,200 6,000 0,076 0,458 6

Gcpp 9,000 1,000 5,000 9,000 5,000 1,000 30,000 0,381 2,288 6 Média IC RC

78,667 1,000 36 6 0 0,00%

CAM6 Gcm1 Gcm2 Gcm3 Gcm4 Gcm5 C PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcm1 1,000 0,556 0,111 0,556 0,111 0,111 2,444 0,032 0,190 6

Gcm2 1,800 1,000 0,200 1,000 0,200 0,200 4,400 0,057 0,342 6

Gcm3 9,000 5,000 1,000 5,000 1,000 1,000 22,000 0,285 1,709 6

Gcm4 1,800 1,000 0,200 1,000 0,200 0,200 4,400 0,057 0,342 6

Gcm5 9,000 5,000 1,000 5,000 1,000 1,000 22,000 0,285 1,709 6

Gcmp 9,000 5,000 1,000 5,000 1,000 1,000 22,000 0,285 1,709 6 Média IC RC

77,244 1,000 36 6 0,0000 0,00%

CAM7 Gcm1 Gcm2 Gcm3 Gcm4 Gcm5 C PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcm1 1,000 1,800 1,800 0,200 1,000 0,200 6,000 0,076 0,458 6

Gcm2 0,556 1,000 1,000 0,111 0,556 0,111 3,333 0,042 0,254 6

Gcm3 0,556 1,000 1,000 0,111 0,556 0,111 3,333 0,042 0,254 6

Gcm4 5,000 9,000 9,000 1,000 5,000 1,000 30,000 0,381 2,288 6

Gcm5 1,000 1,800 1,800 0,200 1,000 0,200 6,000 0,076 0,458 6

Gcmp 5,000 9,000 9,000 1,000 5,000 1,000 30,000 0,381 2,288 6 Média IC RC

78,667 1,000 36 6 0,0000 0,00%
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Tabela 19 - Comparação pareada da Camada 08 dos cenários. 

 

 
Fonte: O autor (2014). 
 
 
Tabela 20 - Comparação pareada da Camada 09 dos cenários. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 

 
Também são determinados os cálculos da Razão de Consistência (RC) e do 

Índice de Consistência (IC). O Índice de Consistência (IC) é obtido através da fórmula 

IC = (λmax - n) / (n – 1) e varia de acordo com o tamanho da amostra. A Razão de 

Consistência (RC) é obtida através da divisão do IC pelo índice de Inconsistência 

Aleatória Média (IAM), uma constante cujo valor dependerá da dimensão da matriz 

que analisada conforme apresentado na tabela 21. 

 

Tabela 11 - Índices de consistência aleatória (RI). 

 

Fonte: Saaty (1991). 

 

Se o índice de consistência for menor do que 0.1 há consistência para 

prosseguir com os cálculos do AHP. Mas se for maior do que 0.1 recomenda-se que 

os julgamentos sejam refeitos. 

 

CAM8 Gcm1 Gcm2 Gcm3 Gcm4 Gcm5 C PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcm1 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6

Gcm2 0,200 1,000 1,000 0,200 0,200 0,200 2,800 0,045 0,273 6

Gcm3 0,200 1,000 1,000 0,200 0,200 0,200 2,800 0,045 0,273 6

Gcm4 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6

Gcm5 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6 Média IC RC

Gcmp 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 14,000 0,227 1,364 6 6 0 0,00%

61,600 1,000 36

CAM9 Gcm1 Gcm2 Gcm3 Gcm4 Gcm5 C PADRÃO SOMA NORM. M X NORM. AUTOVETOR

Gcm1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 0,167 1,000 6

Gcm2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 0,167 1,000 6

Gcm3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 0,167 1,000 6

Gcm4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 0,167 1,000 6

Gcm5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 0,167 1,000 6 Média IC RC

Gcmp 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 0,167 1,000 6 6 0 0,00%

36,000 1,000 36
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4.5.5 Determinação da Robustez dos Cenários Analisados 

 

O Método AHP é normalmente utilizado para definir a melhor alternativa entre 

as opções analisadas. No caso apresentado foi adotada hierarquização decrescente 

de robustez.  

A robustez de camada de proteção dos cenários monitorados é determinada 

através do produto entre a efetividade de cada camada de proteção e o nível de 

integridade da camada de proteção. As tabelas 21 e 22 apresentam a contribuição de 

cada camada de proteção para robustez dos grupos de camadas dos cenários 

monitorados.  

 

Tabela 12 - Robustez dos grupos de camadas preventivas. 

 
Fonte: O autor (2014). 
 

 

Tabela 13 - Robustez dos grupos de camadas mitigadoras. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

A robustez dos cenários avaliados é determinada através da contribuição dos 

grupos de camadas preventivas e mitigadoras conforme apresentado na tabela 23. 

 

Camadas Preventivas CAM.1 CAM.2 CAM.3 CAM.4 CAM.5 Total Robustez

Gcp1 0,05528 0,00278 0,00399 0,01237 0,02061 0,095 28,22%

Gcp2 0,05528 0,00300 0,00399 0,00687 0,18552 0,255 75,43%

Gcp3 0,01106 0,01502 0,00399 0,00687 0,03710 0,074 21,93%

Gcp4 0,01106 0,01502 0,00222 0,06184 0,02061 0,111 32,80%

Gcp5 0,05528 0,00300 0,01994 0,01237 0,03710 0,128 37,82%

Gcp PADRÃO 0,05528 0,01502 0,01994 0,06184 0,18552 0,338 100,00%

Camadas Mitigadoras CAM.6 CAM.7 CAM.8 CAM.9 Total Robustez

Gcm1 0,00949 0,02080 0,02066 0,01515 0,074 25,03%

Gcm2 0,03107 0,01156 0,00413 0,01515 0,062 20,97%

Gcm3 0,15535 0,01156 0,00413 0,01515 0,186 63,08%

Gcm4 0,03107 0,10401 0,02066 0,01515 0,171 57,90%

Gcm5 0,15535 0,02080 0,02066 0,01515 0,212 71,81%

Gcm PADRÃO 0,15535 0,10401 0,02066 0,01515 0,295 100,00%
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Tabela 24 - Robustez dos cenários monitorados. 

EVENTO 
TOPO 

AMEAÇA CONSEQUÊNCIA 
ROBUSTEZ 

 Gcp 
ROBUSTEZ 

Gcm 
ROBUSTEZ 

GLOBAL 

ET1 Gcp1 Gcm1 27,526 29,322 28,424 

ET2 Gcp2 Gcm2 70,038 23,061 46,549 

ET3 Gcp3 Gcm3 21,022 68,442 44,732 

ET4 Gcp4 Gcm4 38,441 54,619 46,530 

ET5 Gcp5 Gcm5 36,329 79,745 58,037 
Fonte: O autor (2014). 
 

 

A robustez dos grupos de camadas preventivas e dos grupos de camadas 

mitigadoras dos eventos topos monitorados é inserida em um gráfico do tipo bolhas. 

Esta forma de visualização auxilia o decisor na identificação dos cenários mais 

distantes do cenário padrão que apresenta 100% de robustez conforme apresentado 

no gráfico 04. 

 

Gráfico 4 - Robustez dos cenários monitorados. 
Fonte: O autor (2014). 

 

  A partir da identificação da perda de robustez caberá ao decisor levar os 

cenários de risco para a região ALARP. Deverão ser definidas as ações necessárias 
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para o restabelecimento da condição de integridade ou para o contingenciamento das 

camadas de proteção. 

 

4.5.6 Telas do Sistema 

 

As telas do sistema foram desenvolvidas com o objetivo de permitir a análise 

dos cenários existentes tanto por especialistas em segurança de processo quanto por 

não especialistas em segurança de processo. 

Dessa forma, as telas apresentam a mesma nomenclatura adotada pelas que 

as equipes de operação. A identificação dos equipamentos monitorados e dos 

controles de fatores de degradação adota termos conhecidos pelas equipes de 

operação. 

A figura 44 representa o sistema de entrada de dados. Nesta tela cada 

elemento monitorado é avaliado de acordo com os fatores de controles de degradação 

das camadas de proteção.  

 

 

Figura 44 - Interface do Módulo de Verificação de Integridade. 
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Fonte: O autor (2014). 
 

Após o tratamento dos dados as informações são apresentadas em duas 

telas. A primeira apresentada uma visão geral que indica o percentual de cada 

controle de fator de degradação, os elementos com desvios de integridade bem 

como a condição de integridade dos sistemas de combate a incêndio, salvatagem 

e de geração de emergência conforme indicado na figura 45. 

 

 

Figura 45 - Deshboard 1 do Módulo de Situação de Segurança Operacional. 
Fonte: O autor (2014). 
 

 

A segunda tela representada pela figura 46 apresenta os diagramas de Bow 

Tie. Nesta tela é possível avaliar o diagrama de Bow Tie de cada processo 

operacional monitorado pelo Sistema SSOP. Também é possível identificar a 

existência de ameaças às operações de produção.  
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Figura 46 - Deshboard 2 do Módulo de Situação de Segurança Operacional. 
Fonte: O autor (2014). 
 

A apresentação gráfica da condição de integridade das camadas de proteção, a 

hierarquização dos cenários e o tratamento estatístico gerados pelo sistema são 

fatores que orientam os gestores durante o processo de tomada de decisão. 
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5  CASO EM ESTUDO 

 

5.1 INSTALAÇÃO EM ESTUDO  

 

O FPSOP-35 apresentado na figura 47 é uma unidade flutuante de produção, 

armazenagem e transferência de óleo e gás, cuja embarcação foi construída em 1979 

e convertida em FPSO em 1998. Esta instalação opera no Campo de Marlim na 

Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UO-BC) que 

pertence a Petrobras Petróleo S.A. O modelo proposto monitorou os sistemas de 

produção, facilidades, embarcação e de segurança do FPSO P-35 durante 6 meses. 

Neste período foram avaliados diariamente 22 processos operacionais. 

 

 

Figura 47 - FPSO P-35. 
Fonte: PETROBRAS. 

 

5.1.2 Características Físicas 

 

As principais características estruturais da unidade são: 

a) Comprimento total = 321,9 m 

b) Boca = 58,0 m 

c) Pontal = 28,0 m 

d) Arqueação = bruta: 138.420t; líquida: 106.138t; toneladas métricas 
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e) Calado de projeto = 12 m 

f) Acomodações: 200 pessoas. 

 

5.1.3 Características Operacionais 

 

O projeto da instalação apresenta as seguintes características operacionais:  

a) Capacidade de Produção: 

- Óleo: 15.890 m³/d 

- Gás: 2.500 Nm³/d (movimentação) 

b) Produção Atual 

- Óleo: 9.320 m³/d 

- Gás: 780 Nm³/d 

 

c) Demanda de combustível: 

- Gás Natural: 320 Nm³/d 

 

d) Demanda de Água: Os volumes abaixo indicados são estimados e já contemplam 

a água dessalinizada e água recebida de terra: 

- Água Salgada: Vazão = 65 m³/h 

- Industrial + Potável = 90 m³/d. 

 

e) Demanda Média de Energia Elétrica: 

- Demanda Total: 21.584KW 

- Demanda do Sistema de Potência: 12.000 kW 

- Demanda do Sistema de Iluminação: 8784 kW 

- Demanda do Sistema de Emergência e Sinalização Marítima: 800 kW 
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5.1.4 Descrição do Processo de Produção 

 

O sistema de produção do FPSO P-35 é constituído por estruturas submarinas 

compostas por: poços produtores e injetores, ANM – Árvores de Natal Molhadas dos 

poços e PLET – Pipeline End Terminal.  

A transferência de óleo (offloading) é realizada através de navios aliviadores. 

Enquanto operações de transferência de gás são realizadas através dos gasodutos. 

Cada poço da unidade possui uma árvore de natal molhada (ANM), operada da 

Plataforma através de Unidade Hidráulica. As linhas de produção de cada poço são 

conectadas a três Manifolds (Produção “A”, Produção “B” ou de Teste) instalados no 

convés. Cada poço possui uma válvula choke com o intuito de controlar a vazão de 

produção. Após passar pelas válvulas “choque” o petróleo é encaminhado aos demais 

sistemas de produção: 

 

• Sistema de Coleta 

• Sistema de Tratamento de Óleo  

• Sistema de Compressão 

• Sistema de Tratamento de Gás 

• Sistema de Flare 

• Sistema de Drenagem oleosa 

• Sistema de Gás Inerte 

• Sistema de Gás Combustível 

• Sistema de Distribuição de Gás Lift 

• Sistema de Escoamento de Gás  

• Sistema de Offloading 

 

Além dos sistemas de produção a instalação também possui sistemas de 

utilidades, de estabilidade e segurança: 

• Sistema de Captação de Água Salgada 

• Sistema de Ventilação e Exaustão 

• Sistema de Detecção de Gás 

• Sistema de Geração de emergência  
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• Sistema de salvatagem 

• Sistema de Movimentação de Cargas 

• Sistema de Ar de Partida  

• Sistema de Combate a Incêndio 

• Sistema de Lastreamento e Esgotamento 

• Sistema Hidráulico Centralizado 

 

5.2  REESTABELECIMENTO DE INTEGRIDADE DAS BARREIRAS  

 

Após a identificação dos cenários monitorados e a hierarquização dos 

possíveis eventos topos torna-se necessário a implementação de ações para o 

restabelecimento da condição de integridade das camadas de proteção. As ações 

implementadas devem levar os cenários para a condição ALARP. 

As possíveis ações a serem implementadas são definidas em função do tipo 

de elemento com desvio de integridade. A ordem de implementação depende do nível 

de robustez de cada cenário e dos recursos disponíveis. Entre as possíveis ações de 

contingenciamento estão: 

 Parada do equipamento.  

 Procedimentos contingencias. 

 Substituição por outro equipamento em Stand By. 

 Acompanhamento local pelo operador do sistema. 

 Restrição de tipos de serviços executados na área impactada.  

 Restrição da condição de operação em relação às variáveis de processo 

(pressão, temperatura e nível). 

 Aquisição de recursos externos. 

 Manutenções Corretivas.  
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5.3 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.3.1 Instrumento de Coleta de Dados 

  

Em função dos critérios relacionados à segurança da informação, definidos 

pela empresa colaboradora, não serão coletados dados quantitativos referentes aos 

cenários de ameaças ou mesmo ao estado de integridade da instalação onde foi 

realizado estudo de caso. O instrumento de coleta de dados, selecionado para a 

avaliação do sistema informatizado proposto, foi o modelo de questionário de 

perguntas fechadas conforme apresentado no apêndice 1.  

Para Cury (2005), este é um método de coleta de dados de baixo custo 

quando comparado com os modelos de entrevista ou de observações. Além disso o 

modelo de questionários confere maior rapidez ao processo de coleta de dados.  

O modelo proposto é constituído por 21 questões subdivididas em quatro 

dimensões: Perfil do Respondente (PR), Identificação dos Elementos da Metodologia 

Bow Tie (IE), Usabilidade do Sistema (U) e Contribuição para o Processo de Gestão 

de Risco (GR).  

A dimensão Perfil do Respondente (PR) é avaliada através das variáveis de 

PR1 a PR4 conforme apresentado na tabela 25. 

Tabela 25 - Dimensão Perfil do Respondente. 

Dimensão Código Variável 

Perfil do 

Respondente 

(PR) 

PR1 Regime de trabalho 

PR2 Tempo de experiência profissional 

PR3 Conhecimento sobre Segurança de Processo 

PR4 Treinamentos Anteriores 

PR5 Conhecimento da Metodologia Bow Tie 

Fonte: O autor (2014). 
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 Esta dimensão visa identificar o perfil do respondente através da análise do 

seu regime de trabalho, experiência profissional e área de atuação, bem como 

identificar se o respondente teve contato anterior com o tema segurança de processo 

e se este conhecia a Metodologia Bow Tie. 

As variáveis de IE1 a IE6 avaliam a percepção do respondente em relação à 

dimensão Identificação dos Elementos da Metodologia Bow Tie (IE). Esta dimensão 

avalia a contribuição do Sistema SSOP para a identificação dos elementos avaliados 

pela metodologia Bow Tie e identifica se os critérios definidos para avaliação de 

integridade das camadas de proteção estão de acordo com os critérios adotados pelas 

equipes de operação da instalação em estudo. A tabela 26 identifica cada uma das 

variáveis avaliadas na dimensão Identificação dos Elementos da Metodologia Bow Tie 

(IE). 

Tabela 26 - Dimensão Identificação dos Elementos da Metodologia Bow Tie. 

Dimensão Código Variável 

Identificação dos 

Elementos da 

Metodologia 

Bow Tie (IE) 

IE1 Camadas de proteção  

IE2 
Avaliação de integridade de cada 

camada de proteção 

IE3 
Cenários de ameaças e suas 

consequências. 

IE4  Desvios de integridade. 

IE5 Ações de contingenciamento  

IE6 
Condição de integridade dos 

processos 

Fonte: O autor (2014). 
 

As variáveis de U1 à U5 analisam a dimensão Usabilidade do Sistema (U). 

Conforme definição da norma ISO 9241.  

De acordo com a ISO 9241(1998), usabilidade é a medida na qual um produto pode 

ser usado por usuários específicos, para alcançar objetivos específicos com eficácia, 
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eficiência e satisfação, em um contexto específico de uso (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998). O objetivo destas questões é 

avaliar a percepção do respondente em relação à confiabilidade das informações 

fornecidas e a usabilidade das telas do sistema conforme apresentado na tabela 27. 

 

Tabela 14 - Dimensão Usabilidade. 

Dimensão Código Variável 

Usabilidade do 

sistema (U) 

U1 Utilização do sistema 

U2 Atualização de dados 

U3 
Confiabilidade das 

informações 

U4 Conhecimento técnico 

U5 Integração de dados 

Fonte: O autor (2014). 
 

 A quarta e última dimensão, Contribuição para o processo de Gestão de 

Risco (GR), é avaliada em relação às três questões GR1, GR2 e GR3 conforme 

apresentado na tabela 28. A variável GR1 identifica se a percepção de risco do 

respondente aumentou após a utilização do Sistema SSOP. A variável GR2 identifica 

se o Sistema SSOP contribui para processo de gestão de risco, enquanto a variável 

GR3 avalia se o respondente recomenta a adoção do sistema e por outras instalações 

de produção. 

Tabela 28 - Dimensão Contribuição para o processo de Gestão de Risco (GR). 

Dimensão Código Variável 

Contribuição para o 

processo de 

Gestão de Risco 

(GR) 

GR1 Aumento da percepção de risco 

GR2 
Melhoria do processo de gestão      

de risco 

GR3 Recomendação do sistema  

Fonte: O autor (2014). 
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5.3.2   Escala de Avaliação 

 

Para avaliar as dimensões propostas foram adotados dois tipos de escalas. O 

modelo de escala nominal (administrativo, de embarque, até 5 anos, de 5 a 15 anos, 

mais de 15 anos, sim e não) foi aplicado na etapa de identificação do perfil do 

respondente e na avaliação global da contribuição do Sistema SSOP para gestão de 

risco de processo.  

Enquanto a avaliação das dimensões Identificação dos Elementos da 

Metodologia Bow Tie e Usabilidade do sistema um modelo baseado na escala de 

Likert (1932). Caracterizada por possuir número reduzido de opções para seleção, 

esse tipo de escala possui cinco níveis de respostas conforme apresentado na tabela 

29. 

 

Tabela 29 - Escalas Likert de Avaliação. 

Escala de Likert 

Dimensão  Nível 

Identificação dos 

Elementos da 

Metodologia Bow Tie 

(IE) 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Ruim 

Muito ruim 

Usabilidade (U) 

Concordo 

completamente 

Concordo em Parte 

Nem Concordo e Nem 

Discordo 

Discordo em Parte 

Discordo completamente 

Fonte: O autor (2014). 
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5.4 COLETA DE DADOS JUNTO AOS USUÁRIOS 

 

O envio do questionário para os usuários foi realizado através de um sistema 

interno da empresa colaboradora denominado do Sistema de Pesquisa de Satisfação 

do Usuário SPS. Este sistema permite a garantia da confidencialidade da identidade 

do respondente e exporta para planilha eletrônica os dados obtidos na pesquisa.  

O questionário foi enviado para os possíveis respondentes em 30/10/2015 e 

o prazo limite para recebimento das respostas foi de 15 dias a partir da data de envio. 

Um total de 19 questionários foram encaminhados, tendo sido respondidos 15, valor 

que representa 78,95% do total de questionários enviados. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS E CONSTATAÇÕES 

 

As respostas dos questionários foram copiladas e processadas com objetivo 

de permitir a análise e interpretação da opinião dos respondentes. Com o auxílio da 

estatística descritiva os dados obtidos foram analisados em relação à quatro 

dimensões: Perfil do Respondente, Identificação dos Elementos da Metodologia Bow 

Tie, Usabilidade e Contribuição do Sistema para o Processo de Gestão de Risco. 

 

5.6 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA   

 

O público alvo da pesquisa foi constituído por membros da equipe de 

operação da instalação em estudo e por especialistas da Gerência de Segurança de 

Processo e Práticas Operacionais que prestam suporte técnico à instalação. O 

questionário foi encaminhado a 19 usuários do Sistema SSOP: 4 gerentes da 

instalação, 9 coordenadores (Produção, Manutenção e Embarcação), 1 engenheira 

de processamento,1 engenheiro de petróleo 4 especialistas em gestão de risco 

(engenheiros e consultores). 
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5.6.1 Dimensão Perfil do Respondente 

 

Os respondentes são representados por dois grupos. Um grupo constituído 

por especialista em segurança de processo e outro formado por não especialistas de 

segurança de processo, membros da instalação em P-35 (equipe de liderança e 

engenheiros de base). O gráfico 5 apresenta o perfil do respondente em relação ao 

regime de trabalho, tempo de experiência profissional no setor de Óleo e Gás e 

conhecimento anterior em segurança de processo. 

 

Gráfico 5 - Perfil do Respondente. 
Fonte: O autor (2014). 
 

 

Ao avaliar o tempo de experiência dos respondentes pode-se identificar que 

a maioria dos participantes da pesquisa é formada por profissionais experientes. 

Apenas 33,33% dos respondentes possuem menos de cinco anos de experiência 

profissional no setor de Óleo e Gás. A maioria dos não especialistas trabalham 

embarcados. 

A análise do nível de capacitação avaliou os respondentes em três aspectos: 

participação no treinamento de implantação do Sistema SSOP, participação em 

treinamento anterior relacionado à segurança de processo e conhecimento prévio da 

Metodologia Bow Tie conforme apresentado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Capacitação em Segurança de Processo. 
Fonte: O autor (2014). 
 
 

 

A análise destes dados permite identificar que mais de 60% dos 

respondentes participaram do treinamento de implantação do Sistema SSOP, 

participaram de treinamento anterior relacionado à segurança de processo e tinham 

conhecimento prévio da Metodologia Bow Tie. 

 

5.6.2 Dimensão Identificação dos Elementos da Metodologia Bow Tie 

 

A dimensão identificação dos elementos da Metodologia Bow Tie foi analisada 

através dos itens IE1 a IE6 do questionário. A análise dos dados foi realizada levando-

se em consideração a visão dos dois grupos de respondentes: grupo de especialistas 

em segurança de processo e grupo de não especialistas em segurança de processo. 

Cada uma das questões foi avaliada de acordo com uma escala constituída por cinco 

níveis (Muito Bom, Bom, Regular, Ruim e Muito Ruim).  

A análise da visão dos dois grupos permite identificar uma maior uniformidade 

de opiniões no grupo de especialista em segurança de processo. Dos itens 

respondidos pelo grupo de especialista em segurança de processo 80% obtiveram 

resposta que variaram entre Muito Bom e Bom conforme apresentado no gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Percepção do Grupo de Especialistas - Item 2.1 a 2.7. 
Fonte: O autor (2014). 
 

 

Por outro lado, a percepção do grupo de não especialistas em segurança de 

processo apresentou maior variação no perfil de resposta. Na percepção deste grupo 

os itens 2.6, 2.7 e 2.9 apresentaram índice de favorabilidade inferior a 50% conforme 

indicado no gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 - Percepção do Grupo de Não Especialistas - Item 2.1 a 2.9. 
Fonte: O autor (2014). 
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5.6.3 Dimensão Usabilidade 

A análise da dimensão Usabilidade foi realizada através dos itens 3.1, 3.2 e 

3.3. Cada um destes itens foi avaliado de acordo com uma escala constituída por cinco 

níveis (Concordo Completamente, Concordo, Nem Concordo Nem Discordo, Discordo 

em Parte, Discordo Totalmente).  

Para o grupo de especialistas em segurança de processo o Sistema SSOP é 

um sistema fácil de utilizar (item 3.1). Este item apresentou 80% de favorabilidade 

com resposta variando entre Concordo Completamente e Concordo em Parte.  

Os itens 3.2 e 3.3 avaliam respectivamente se o respondente necessitou da 

ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema e se o 

respondente necessitou de treinamento para conseguir utilizar o sistema SSOP. A 

análise destes itens indica que o grupo de especialistas necessitou de treinamento 

para utilizar e o sistema, mas que após este treinamento não necessitou de ajuda de 

uma pessoa com conhecimentos técnicos. O gráfico 9 apresenta detalhadamente a 

percepção do grupo e especialistas de segurança de processo. 

 

 

Gráfico 9 - Percepção do Grupo de Especialistas - Item 3.1 a 3.3. 
Fonte: O autor (2014). 
 

 

A percepção do grupo de não especialista em relação aos itens 3.1, 3.2 e 3.3 
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respondentes deste grupo indicaram a necessidade da ajuda de uma pessoa com 

conhecimentos técnicos para utilizar o sistema. Enquanto mais de 80% indicou que 

necessitou de treinamento para utilizar o sistema. O gráfico 10 apresenta percepção 

do grupo de não especialistas em relação a dimensão usabilidade. 

 

Gráfico 10 - Percepção do Grupo de Não Especialistas - Item 3.1 a 3.3. 
Fonte: O autor (2014). 
 

 
 
 
 

5.6.4  Dimensão Contribuição do Sistema o Processo de Gestão de Risco 

 

As questões 4.1, 4.2 e 4.3 avaliam a dimensão contribuição para o processo 

de gestão de risco. As opções de respostas para estas questões são Sim ou Não. A 

tabela 30 apresenta o percentual da resposta dos grupos de especialistas e não 

especialistas em relação à dimensão Contribuição para o Processo de Gestão de 

Risco. 

Tabela 15 - Percepção dos respondentes em relação aos itens 4.1, 4.2 e 4.3. 
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Fonte: O autor (2014). 
 
 

A análise dos dados apresentados indica que a utilização do sistema SSOP 

aumentou sua percepção de risco do grupo de especialista. Além disso, para eles o 

Sistema SSOP contribui para a gestão de risco durante as operações de produção e 

eles recomendariam a implantação deste sistema em outras instalações de produção.  

A opinião do grupo de não especialista não é muito diferente da opinião do 

grupo de especialistas em segurança de processo. Entre os não especialistas apenas 

29% discordam que a sua percepção de risco aumentou após a utilização do Sistema 

SSOP, não recomendariam a implantação do sistema em outras instalações e 

também consideram que o sistema não contribui para gestão de risco nas operações 

de produção. 

 

 

5.7 CONSISTÊNCIA DO QUESTIONÁRIO 

 

A avaliação da confiabilidade do questionário proposto foi realizada através 

da determinação do coeficiente alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951). Este 

instrumento de estimação da confiabilidade de questionários é muito utilizado e aceito 

no meio acadêmico (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

Conforme relatado por Leontitsis e Pagge (2007), para se estimar o valor do 

alfa, é necessário a construção de uma matriz X do tipo n x k. Nesta matriz as linhas 

representam os respondentes da pesquisa e as colunas representam os itens ou 

questões avaliadas. Ainda segundo Leontitsis e Pagge (2007), o coeficiente alfa de 

Cronbach é determinado através da equação 1 
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Onde σi
2 representa a variância de cada questão de X, e σƮ

2 é a variância da 

soma das respostas de cada sujeito. O valor de k deve ser maior do que 1 para que 

não haja zero no denominador e n deve ser maior do que 1 para que não haja zero no 

denominador no cálculo do σi
2 e do σƮ

2.  

Dessa forma foi determinado o coeficiente alfa de Cronbach do questionário 

total e das três dimensões avaliadas nos questionários. As questões associadas às 

dimensões D2 e D3 foram respondidas através de uma escala ordinal, a escala Likert, 

onde as mesmas variavam de 1 a 5. Enquanto a dimensão D4 foi respondida através 

de uma escala nominal que varia de 1 a 2. 

A tabela 31 apresenta a tabulação dos resultados obtidos para as três 

dimensões IE, U e GR. 

 

Tabela 16 - Tabulação do resultado da pesquisa. 

 

Fonte: O autor (2014). 
 
 
 

Dessa forma aplicou-se a fórmula que determina o alfa de Cronbach. O 

questionário apresentou coeficiente Alfa de Cronbach no valor de 1. Também foi 

calculado o coeficiente alfa de Cronbach individual de cada dimensão analisada. As 

dimensões Identificação dos Elementos da Metodologia Bow Tie, Usabilidade e 

Contribuição para a Gestão de Risco apresentaram respectivamente os Coeficientes 

Alfa Cronbach de 0.9, 0.8 e 1 conforme indicado na tabela 32. 
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Tabela 32 - Coeficiente alfa de Cronbach do questionário. 

Dimensão Alfa de Cronbach1 

IE - Identificação dos Elementos 

da Metodologia Bow Tie  
0.9 

U - Usabilidade 0.8 

GR - Contribuição do Sistema o 

Processo de Gestão de Risco 
1 

Questionário Total 1 

                         1. Varia entre 0 e 1. Consistência interna: alfa >0.9 muito boa; 
alfa entre 0.8 e 0.9 boa; alfa entre 0.7 e 0.8razoável; alfa 

entre 0.6 e 0.7fraca; alfa <0.6 inadmissível. 

Fonte: O autor (2014). 

Os valores dos coeficientes Alfa de Cronbach obtidos identificam que tanto as 

dimensões individualmente avaliadas quanto o questionário como um todo 

apresentaram consistência interna variando entre boa e muito boa, indicando que as 

resposta obtidas são representativas para avaliação do processo de implantação do 

sistema SSOP. 
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6     CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia proposta permitiu ao pesquisador realizar uma revisão 

bibliográfica a partir de teses, dissertações, artigos, livros relacionados à aplicação da 

Metodologia Bow Tie como sistema de suporte a decisão no processo de gestão de 

risco.   

De acordo com proposto no capítulo introdução, esta pesquisa teve como 

objetivo desenvolver um modelo dinâmico de suporte à decisão, para a avaliação de 

risco de processo em instalações produtoras de petróleo na fase de operação, através 

da identificação, análise e hierarquização de ameaças à segurança de processo. A 

pesquisa foi classificada como descritiva, semi-quantitativa e utiliza como método de 

pesquisa o estudo de caso e a pesquisa do tipo survey (questionário). 

A seleção do modelo de estudo de caso para responder ás questões da 

pesquisa associado à aplicação do questionário foi considerada adequada, pois 

permitiu a validação do modelo proposto através da percepção especialistas em 

segurança de processo e de não especialistas em segurança de processo (equipe de 

operação da instalação em estudo).  

Sendo assim, foi possível identificar uma pequena variação na opinião dos 

dois grupos. Um maior distanciamento é observado em relação à avaliação dos itens 

2.6, 2.7 e 2.9 da dimensão Identificação dos Elementos da Metodologia Bow Tie que 

trata da rotina de atualização diária dos dados e da confiabilidade do sistema. Esta 

diferença se explica em função do tipo de armazenamento das informações no banco 

de dados acessado pelo grupo de não especialistas. A solução para este problema foi 

a alteração do tipo acesso fornecido ao grupo de não especialistas. 

O sistema dinâmico de suporte a decisão desenvolvido e avaliado por esta 

pesquisa apresentou resultados adequados para a gestão de risco na fase de 

operação das instalações de produção. Sendo assim o referido sistema passou a fazer 

parte do processo de gestão de risco da empresa colaboradora e será implantado em 

outras instalações de produção. 
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6.7 DISCUSSÕES DOS OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

O objetivo geral da presente pesquisa foi desenvolver um modelo dinâmico de 

suporte à decisão para a identificação da robustez de cada camada de proteção das 

instalações produtoras de petróleo na fase de operação.  

O Sistema SSOP permite a identificação, análise e hierarquização de 

ameaças à segurança de processo. Para o desenvolvimento do modelo proposto 

foram selecionados a Metodologia Bow Tie e método AHP. A primeira com a função 

de identificar as ameaças à segurança de processo e o segundo com a função de 

hierarquizar os cenários monitorados de acordo com a robustez dos mesmos. 

Além do objetivo geral apresentado a pesquisa também possui quatro 

objetivos específicos.  

O primeiro objetivo específico foi realizar um levantamento do referencial 

teórico relacionado ao processo de gestão de risco e Metodologia Bow Tie. Como 

resultado identificou-se o processo de gestão de risco adotado pela norma ISO 31000, 

a adoção de matrizes para categorização de risco e a identificação dos modelos 

qualitativo e quantitativo da Metodologia Bow Tie. 

A definição de critérios para avaliar qualitativamente a condição de integridade 

das camadas de proteção das plantas de processo foi o segundo objetivo específico. 

Para atingir este objetivo foram definidos os controles de fatores de degradação de 

cada camada de proteção apresentados no item 4.4.1 e as equações de integridade 

apresentadas no item 4.4.2 que são as regras que definem a integridade dos 

elementos/sistemas em função dos fatores de degradação existentes. 

O terceiro objetivo específico foi desenvolver um modelo que viabilize a 

identificação dos desvios que degradam as camadas de proteção. Este objetivo foi 

alcançado através do processo de aquisição de dados desenvolvido no Sistema 

SSOP.  Os desvios são identificados de forma automática através da aquisição dos 

dados gerados por sistemas como os sistemas SAP, PI e APLAT ou de forma manual 

através da equipe de operação da instalação. Além disso, a Sistema SSOP apresenta 

o tratamento estatístico dos dados que gera informações que auxiliam os gestores no 

processo de identificação, analise e controle os desvios de integridade. 

O desenvolvimento de um modelo de hierarquização das 

ameaças/consequências é o quarto e último objetivo da pesquisa. A aplicação do 
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método AHP para a hierarquização dos cenários monitorados permitiu alcançar este 

objetivo específico. 

 

6.8 DISCUSSÕES DAS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Para a presente pesquisa foram definidas três questões, as quais foram 

respondidas com o auxílio do questionário aplicado.  

A primeira questão indagava se a Metodologia Bow Tie é adequada para a 

gestão de risco das instalações de produção na fase de operação. Através da 

pesquisa bibliométrica foi possível constatar a aplicação da Metodologia Bow Tie 

durante alguns eventos na fase de operações das instalações de produção. Este fato 

indica que a Metodologia Bow Tie é aplicável para a gestão de risco, porém 

normalmente está relacionada à avaliação pontual de um determinado evento. Com o 

auxílio do questionário aplicado foi possível constata que a Metodologia Bow Tie pode 

ser aplicada também de forma dinâmica através monitoramento contínuo dos 

sistemas de produção na fase de operação.  

As respostas obtidas para a avaliação da dimensão Contribuição do Sistema 

para o Processo de Gestão de Risco indicam que o Sistema SSOP contribui para a 

gestão de risco durante as operações de produção e aumenta a percepção de risco 

das equipes conforme apresentado na tabela 29. 

A segunda questão da pesquisa pergunta se os elementos da Metodologia 

Bow Tie podem ser monitorados de forma dinâmica durante a fase de operação de 

uma instalação de produção de petróleo. A avaliação da dimensão Identificação dos 

Elementos da Metodologia Bow Tie, item 5.2.6, reponde esta questão. Tanto na 

avaliação do grupo de especialista quanto na avaliação do grupo de não especialistas 

o modelo proposto permite monitorar os elementos da Metodologia Bow Tie através 

da atualização dinâmica das informações e da atualização diário dos dados. Além 

disso, o Sistema SSOP permite avaliar a condição de integridade dos sistemas 

identificando os elementos com desvios e a validade dos contingenciamentos 

adotados. 

A última questão da pesquisa pergunta como definir indicadores de processo 

através da Metodologia Bow Tie para orientar as decisões dos gestores em relação 
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ao risco de processo. A pesquisa realizada permite responder esta questão, porém 

não permite validar a resposta dada. O Sistema SSOP permite criar um indicador 

proativo que monitora a condição de integridade das camadas de proteção. Dessa 

forma, é proposta a criação de dois Indicados. Um indicador de Integridade de 

Camadas de Proteção (IIC) que representa a relação entre o número de camadas 

degradadas e em degradação e o número de camadas monitoradas. O segundo 

indicador proposto representa o percentual de fatores de degradação por camadas de 

proteção. Os indicadores propostos não foram validados em função da greve dos 

petroleiros que ocorreu no final da pesquisa. Este fato impediu que dados manuais 

fossem fornecidos ao sistema e que os indicadores propostos fossem validados pela 

equipe de operação da instalação P-35. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PESQUISA 
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1 - Questionário de avaliação do processo de implantação do Sistema SSOP. 

Dimensão 01 - Perfil do Respondente (PR) 

Objetivo: identificar o perfil dos respondentes da pesquisa. 

  

PR1 - Qual é o seu regime de trabalho? 

(     ) Administrativo  (base). 

(     ) De embarque. 

  

PR2 - Quantos anos de experiência você possui no Setor de Óleo e Gás? 

(     ) Menos de 5 anos. 

(     ) De 5 anos a 15 anos. 

(     ) mais de 15 anos. 

  

PR3 - Você é especialista da área de Segurança de Processo (trabalha na 
SEOP ou SPPO)? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

  

PR4 - Você participou do treinamento de implantação do Sistema SSOP? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

  

PR5 - Durante a sua vida profissional você recebeu algum treinamento 
relacionado à Segurança de Processo anterior ao realizado para a 
implantação do Sistema SSOP? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 
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Dimensão: Identificação dos elementos da Metodologia Bow Tie (IE). 
Objetivo: avaliar o desempenho do sistema no processo de identificação dos 
elementos da Metodologia Bow Tie. 

  

Item/Questão 
Muito 
Bom Bom Regular Ruim  

Muito 
Ruim 

IE1 - Identificação dos cenários 
de ameaças e consequências. 

          

IE2 - Acompanhamento 
(validade e descrição das ações 
de contingenciamento dos 
equipamentos críticos. 

          

IE3 - Atualização dinâmica das 
informações oriundas do SAP, 
APLAT e PI. 

          

IE4 - Confiabilidade das 
informações fornecidas pelo 
sistema SSOP. 

          

IE5 - Apresentação diária da 
condição de integridade dos 
processos operacionais 

          

IE6 - Rotina diária de atualização 
de dados manuais no sistema. 

          

            

 

Dimensão: Usabilidade (U). 

Objetivo: avaliar o Sistema SSOP em relação à usabilidade. 

  

Item/Questão 
Concordo 

Completamente  

Concordo 
em 

 Parte 

Nem 
concordo 
 e Nem 

Discordo 

Discordo 
em  

Parte 

Discordo 
Completa

mente 

U1 - O sistema é fácil 
de usar. 

          

U2 - Eu necessito da 
ajuda de uma pessoa 
com conhecimentos 
técnicos para usar o 
sistema. 

          

U3 - Eu necessitei de 
treinamento para 
conseguir utilizar o 
sistema SSOP 
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Dimensão: Contribuição para o processo de gestão de risco (GR). 
Objetivo: avaliar a contribuição do Sistema SSOP para o Processo de Gestão 
de Risco. 

  

GR1- A sua percepção de risco aumentou após a utilização do Sistema SSOP? 
(      ) Sim. 
(      ) Não. 

GR2- O Sistema SSOP contribui para a gestão de risco durante as operações 
de produção? 
(      ) Sim. 
(      ) Não. 

GR3 - Você recomendaria a implantação do Sistema SSOP nas demais 
instalações de produção do E&P? 
(      ) Sim. 
(      ) Não. 
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ANEXO 

 

ANEXO I – Diretrizes Corporativas de SMES da Petrobras 

1 Liderança e Responsabilidade 

2 Conformidade Legal 

3 Avaliação e Gestão de Riscos 

4 Novos Empreendimentos 

5 Operação e Manutenção 

6 Gestão de Mudanças 

7 Aquisição de Bens e Serviços 

8 Capacitação, Educação e Conscientização 

9 Gestão de Informações 

10 Comunicação 

11 Contingência 

12 Relacionamento coma Comunidade 

13 Análise de Acidentes e Incidentes 

14 Gestão de Produtos 

15 Processo de Melhoria Contínua 
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1 LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE 

A Petrobras, ao integrar segurança, meio ambiente e saúde à sua estratégia 

empresarial, reafirma o compromisso de todos os seus empregados e contratados 

com a busca de excelência nessas áreas. 

 

Requisitos 

• Difusão e promoção, em todos os níveis, da política corporativa de SMS, seus 

valores e metas. 

• Exercício da liderança pelo exemplo, de modo a assegurar o máximo 

comprometimento da força de trabalho com o desempenho em 

SMS. 

• Responsabilização de cada unidade pelo seu desempenho em SMS, o qual será 

avaliado por meio de indicadores e metas. 

• Definição clara, em cada unidade, das atribuições e responsabilidades relacionadas 

ao desempenho em SMS. 

• Integração, em cada unidade, do desempenho em SMS às suas metas de produção 

e rentabilidade. 

• Acompanhamento e avaliação do desempenho em SMS das empresas contratadas. 

• Difusão de valores que promovam a qualidade de vida da força de trabalho, dentro 

e fora da empresa. 
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2 CONFORMIDADE LEGAL 

As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas 

áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 

 

Requisitos 

• Verificação permanente do atendimento à legislação e adoção, quando necessário, 

de medidas destinadas à pronta correção de eventuais não-conformidades. 

• Acompanhamento das mudanças que venham a ocorrer na legislação relacionada a 

SMS, de modo a promover a adequação das atividades da empresa, bem como 

permitir a identificação de novos cenários. 

• Atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das 

instalações e operações da empresa, bem como verificação de seu cumprimento por 

parte de contratados, fornecedores e parceiros. 

• Manutenção de uma política de cordialidade e colaboração com os órgãos 

competentes. 

 

3 AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 

 

Riscos inerentes às atividades da empresa devem ser identificados, avaliados e 

gerenciados, de modo a evitar a ocorrência de acidentes e/ou assegurar a 

minimização de seus efeitos. 

 

Requisitos 

• Implementação de mecanismos que permitam, de forma sistemática, identificar e 

avaliar a frequência e as consequências de eventos indesejáveis, visando à sua 

prevenção e/ou máxima redução de seus efeitos. 
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• Implementação de mecanismos para priorização dos riscos identificados, bem como 

a documentação, comunicação e acompanhamento das medidas adotadas para 

controlá-los. 

• Incorporação de processos de avaliação de risco a todas as fases dos 

empreendimentos e produtos, incluindo os relacionados à proteção da força de 

trabalho, comunidades vizinhas e consumidor final. 

• Realização de avaliações de risco periódicas ou à medida que se identifiquem 

mudanças nos processos. 

• Implementação de gestão de riscos de acordo com sua natureza e magnitude, nos 

diversos níveis administrativos. 

 

 

 

 

 

 

4 NOVOS EMPREENDIMENTOS 

Os novos empreendimentos devem estar em conformidade com a legislação e 

incorporar, em todo o seu ciclo de vida, as melhores práticas de segurança, meio 

ambiente e saúde. 

 

Requisitos 

• Adoção de práticas e tecnologias que assegurem aos novos empreendimentos 

padrões de excelência ao longo de todo seu ciclo de vida, desde sua concepção, 

projeto, construção e pré-operação até sua eventual desativação. 
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• Implementação de mecanismos que assegurem a conformidade dos novos 

empreendimentos com as especificações de seus projetos e recomendações das 

avaliações de risco. 

• Análise, aprovação e documentação de eventuais mudanças nos projetos originais 

e verificação de suas implicações relacionadas a SMS. 

• Consideração, em cada novo empreendimento, dos impactos sociais, econômicos e 

ambientais decorrentes de sua implantação. 

• Incentivo à implantação de projetos que incorporem o conceito de sustentabilidade, 

a utilização de mecanismos de desenvolvimento limpo e a otimização do uso de 

insumos como água, energia e materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

5 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

As operações da empresa devem ser executadas de acordo com procedimentos 

estabelecidos e utilizando instalações e equipamentos adequados, inspecionados e 

em condições de assegurar o atendimento às exigências de segurança, meio 

ambiente e saúde. 

 

Requisitos 
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• Adoção de práticas operacionais seguras, que preservem a saúde da força de 

trabalho e reduzam ao máximo os riscos de acidentes. 

• Verificação e atualização sistemáticas de todos os procedimentos operacionais, 

observadas as recomendações provenientes das avaliações de risco. 

• Implementação de mecanismos que permitam, com a máxima rapidez, a 

identificação, caracterização e correção dos casos de não-conformidade com os 

procedimentos estabelecidos. 

• Execução das atividades de inspeção e manutenção de acordo com os 

procedimentos estabelecidos, de modo a manter o controle sobre seus riscos. 

• Execução de programas específicos de inspeção, teste e manutenção associados a 

sistemas de segurança, integridade e proteção das instalações, de modo a assegurar 

sua confiabilidade. 

• Identificação, análise e monitoramento de impactos causados pelas atividades da 

empresa à saúde e ao meio ambiente, buscando a contínua redução de seus efeitos. 

• Implementação de mecanismos que preservem a saúde da força de trabalho, 

buscando assegurar-lhe, sempre que necessário, diagnóstico precoce, atendimento 

imediato, interrupção de exposição, limitação de dano e reabilitação. 

 

 

6 GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

Mudanças, temporárias ou permanentes, devem ser avaliadas visando à eliminação 

e/ou minimização de riscos decorrentes de sua implantação. 

 

Requisitos 

• Implementação de mecanismos que permitam avaliar e controlar riscos inerentes a 

mudanças, desde a fase de planejamento até sua efetiva incorporação ao processo. 
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• Formalização dos processos de mudança por meio de descrição, avaliação e 

documentação, bem como de sua necessária divulgação. 

• Garantia de que as mudanças atendam às exigências legais e aos procedimentos 

estabelecidos, bem como preservem a integridade da força de trabalho, das 

instalações e a continuidade das operações. 

• Identificação de novas necessidades eventualmente decorrentes das mudanças, 

como capacitação da força de trabalho, intensificação de treinamentos e revisão de 

procedimentos e planos de contingência. 

 

7 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

O desempenho em segurança, meio ambiente e saúde de contratados, fornecedores 

e parceiros deve ser compatível com o do Sistema Petrobras. 

 

Requisitos 

• Inclusão, no processo de contratação, de exigências específicas de SMS, bem como 

verificação de seu cumprimento durante todas as etapas das atividades a serem 

desenvolvidas. 

• Garantia de que materiais e produtos a serem adquiridos atendam às exigências 

estabelecidas de SMS. 

• Avaliação de desempenho em SMS de contratados, de acordo com critérios 

claramente definidos nos respectivos contratos. 

• Acompanhamento das empresas contratadas no que se refere a seu desempenho 

em SMS, tomando as medidas necessárias para a correção de eventuais não-

conformidades. 

• Implementação de medidas visando a estimular a adoção, pelas empresas 

contratadas e parceiros, das melhores práticas em SMS. 
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• Integração do desempenho de contratados no conjunto de indicadores de SMS de 

cada unidade. 

 

 

 

8 CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Capacitação, educação e conscientização devem ser continuamente promovidas, de 

modo a reforçar o comprometimento da força de trabalho com o desempenho em 

segurança, meio ambiente e saúde. 

 

Requisitos 

• Comprometimento explícito da gerência com a política e valores de SMS, de modo 

a sensibilizar a força de trabalho para seu cumprimento. 

• Levantamento de necessidades e implementação, em todos os níveis, de programas 

de capacitação, educação e conscientização em SMS. 

• Implementação de programas que estimulem a adoção de comportamentos seguros, 

saudáveis e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora da empresa. 

• Avaliação periódica da capacitação da força de trabalho com relação às exigências 

de SMS. 

• Implementação de mecanismos que promovam a melhoria constante da capacitação 

da força de trabalho. 

 

9 GESTÃO DE INFORMAÇÕES 
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Informações e conhecimentos relacionados à segurança, meio ambiente e saúde 

devem ser precisos, atualizados e documentados, de modo a facilitar sua consulta e 

utilização. 

 

Requisitos 

• Implementação de mecanismos que garantam o registro, atualização, 

armazenamento e recuperação de informações relacionadas a SMS, bem como de 

mecanismos que estimulem a participação da força de trabalho nesse processo. 

• Garantia de que esse sistema contemple, entre outros, os seguintes aspectos: 

• Política, valores, objetivos e programas de SMS; 

• Legislação vigente e ações decorrentes de auditorias; 

• Indicadores de desempenho; 

• Informações coletivas de saúde e exposição ocupacional; 

• Avaliação e gestão de riscos; 

• Planos de contingência; 

• Investimentos realizados e seus benefícios. 

• Observância do princípio de confidencialidade, de modo a preservar informações 

estratégicas da empresa e de natureza pessoal envolvendo a força de trabalho. 

• Implementação de mecanismos que garantam a difusão de novas práticas e 

melhorias de desempenho em SMS. 

• Implementação de mecanismos que considerem opiniões, sugestões e dúvidas de 

terceiros e/ou partes interessadas, prestando, quando necessário, os devidos 

esclarecimentos. 
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10 COMUNICAÇÃO 

 

As informações relativas à segurança, meio ambiente e saúde devem ser 

comunicadas com clareza, objetividade e rapidez, de modo a produzir os efeitos 

desejados. 

 

Requisitos 

• Manutenção de canais permanentes de comunicação com os órgãos reguladores e 

demais partes interessadas, bem como os veículos de comunicação. 

• Manutenção de canais permanentes de comunicação com a força de trabalho e 

comunidades vizinhas, de modo a mantê-las informadas sobre os riscos decorrentes 

das atividades da empresa, bem como das medidas adotadas para sua redução. 

• Garantia de que denúncias, reclamações e sugestões relacionadas a SMS sejam 

registradas, analisadas e esclarecidas. 

• Observância dos princípios de hierarquia e competência no que se refere à 

divulgação de informações que possam representar risco para qualquer atividade da 

empresa. 

• Apresentação periódica, no Relatório Anual e em outros meios de comunicação, de 

informações consolidadas sobre o desempenho em SMS. 
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11 CONTINGÊNCIA 

 

As situações de emergência devem estar previstas e ser enfrentadas com rapidez e 

eficácia visando à máxima redução de seus efeitos. 

 

Requisitos 

• Garantia de que os planos de contingência de cada unidade estejam avaliados, 

revisados e atualizados, bem como integrados aos planos de contingência regionais 

e corporativo da empresa. 

• Desenvolvimento de programas de esclarecimento e treinamento junto às 

comunidades potencialmente expostas a riscos, visando à sua incorporação aos 

planos de contingência. 

• Adequação dos planos de contingência às variações de risco eventualmente 

identificadas. 

• Consideração, nos planos de contingência, dos impactos sociais, econômicos e 

ambientais decorrentes de possíveis acidentes. 

• Implementação de mecanismos que assegurem a atualização, divulgação e pronto 

acesso aos planos de contingência por parte da força de trabalho, órgãos 

governamentais e não-governamentais, comunidades e demais partes interessadas. 

• Realização periódica de treinamentos e exercícios simulados, com a participação de 

todos os envolvidos, e posterior avaliação dos resultados. 
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12 RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE 

 

A empresa deve zelar pela segurança das comunidades onde atua, bem como mantê-

las informadas sobre impactos e/ou riscos eventualmente decorrentes de suas 

atividades. 

Requisitos 

• Avaliação dos eventuais impactos que as atividades da empresa possam causar às 

comunidades, tanto do ponto de vista de SMS como social e econômico, de modo a 

evitá-los ou reduzir ao máximo seus efeitos indesejáveis. 

• Garantia de que essa avaliação acompanhe todo o ciclo de vida das atividades. 

• Manutenção de canais de comunicação com as comunidades vizinhas, de modo a 

mantê-las informadas sobre planos de contingência, considerando, nesse processo, 

opiniões, sugestões e preocupações por elas manifestadas. 

• Implementação de programas de esclarecimento e treinamento junto às 

comunidades potencialmente expostas a riscos, de modo a estimular seu 

comprometimento com as medidas de prevenção e contingência. 

• Implementação de programas de saúde e educação ambiental junto às comunidades 

vizinhas, bem como de ações que promovam seu desenvolvimento sustentável. 
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13 ANÁLISE DE ACIDENTESE INCIDENTES 

 

Os acidentes e incidentes decorrentes das atividades da empresa devem ser 

analisados, investigados e documentados, de modo a evitar sua repetição e/ou 

assegurar a minimização de seus efeitos. 

 

Requisitos 

• Implementação de procedimentos que permitam a identificação, registro e análise 

das causas dos acidentes e a quantificação das perdas. 

• Implementação de procedimentos que permitam a identificação e tratamento de não-

conformidades eventualmente capazes de causar acidentes. 

• Obrigatoriedade de comunicação imediata de acidentes e de pronta atuação sobre 

suas consequências. 

• Obrigatoriedade do registro de acidentes no respectivo indicador de desempenho. 

• Incorporação às atividades da empresa das lições extraídas dos acidentes visando 

à melhoria constante dos sistemas de prevenção. 

• Acompanhamento das medidas corretivas e/ou preventivas adotadas, de modo a se 

certificar de sua eficácia. 

• Garantia de que, em acidentes graves, a investigação tenha participação externa à 

da unidade onde ocorreu e da área corporativa de SMS. 
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14 GESTÃO DE PRODUTOS 

 

A empresa deve zelar pelos aspectos de segurança, meio ambiente e saúde de seus 

produtos, desde sua origem até a destinação final, bem como empenhar-se na 

constante redução dos impactos que eventualmente possam causar. 

 

Requisitos 

• Incorporação a todos os produtos da empresa de valores relacionados a 

SMS, desde a escolha de materiais, produção, embalagem e transporte até seu 

destino final. 

• Fornecimento de informações adequadas e atualizadas sobre esses produtos, de 

forma a permitir sua utilização segura e/ou redução de eventuais riscos. 

• Atribuição de prioridade ao desenvolvimento de produtos que atendam da melhor 

forma às exigências de SMS. 
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15. Processo de melhoria Contínua  

Atualização periódica da política, diretrizes e metas de SMS de modo a manter a sua 

conformidade com o Plano Estratégico da Empresa. 

Implementação de seu programa corporativo de avaliação da gestão de SMS, visando 

seu constante aperfeiçoamento. 

Implementação de planos de ação, com base nos resultados dessas avaliações, 

visando a prevenção e/ou correção de eventuais desvios. 

Aderência às normas internacionais de certificação em SMS e suas respectivas 

atualizações. 

Aperfeiçoamento constante dos indicadores de SMS, de modo a torná-los cada vez 

mais precisos e uniformes, com consequente incentivo ao cumprimento das metas 

estabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

  

 


