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RESUMO 

 Um sistema de gestão de mudança é uma combinação de políticas e procedimentos 

utilizados para avaliar os potenciais impactos de uma proposta de alteração, seja ela 

permanente, temporária ou em caráter emergencial, de forma a não resultar em riscos não 

aceitáveis. No presente trabalho serão apresentados conceitos, metodologias e casos notórios 

de aplicação da gestão de mudança em indústrias que envolvam processos químicos, tendo 

como foco as atividades presentes na exploração e produção de petróleo em instalações 

offshore. Serão discutidas melhores práticas para o tema, propondo a inclusão de fluxo 

diferenciado de processo de Gestão de Mudanças para mudanças em caráter emergencial ao 

Sistema de Gestão da Segurança Operacional (SGSO) estabelecido pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A literatura consultada mostra que se trata de 

uma temática ainda não consolidada, tanto na prática dentro de empresas, quanto na teoria 

estudada em salas de aula das universidades. Possui notória importância, uma vez que sua 

ineficácia pode ter resultados desastrosos, conforme também será apresentado ao longo deste 

trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Mudanças, mudanças, exploração, produção, FPSO, 

offshore.  

 



 

ABSTRACT 

 A Management of Changes (MOC) system is a combination of policies and procedures 

used to assess the potential impacts of a proposal change, whether permanent, temporary or 

emergency, so as not to result in non-tolerable risks. Throughout this work, it will be detailed 

concepts, methodologies and cases of application of MOC in industries involving chemical 

processes, focusing on the activities of exploration and production of oil in offshore 

installations. It will discuss best practices for the theme, proposing the inclusion of a 

differentiated flow of Change Management process for emergency changes to the Sistema de 

Gestão da Segurança Operacional (SGSO) established by the Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A literature search shows that it is an issue not yet 

consolidated both in practice within companies, and in the theory studied in university 

classrooms. It is notoriously important, since its ineffectiveness may result on disastrous out 

comings, as it will be demonstrated. 

KEYWORDS: Management of Changes, changes, exploration, production, FPSO, offshore. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A demanda mundial por energia vem crescendo de maneira acentuada desde a 

Revolução Industrial, devido ao contínuo desenvolvimento do setor industrial e ao aumento 

populacional. Consequentemente, para poder atendê-la, a indústria do petróleo e gás natural 

está, a cada dia que passa, mais tecnológica e competitiva.  

 Operando em cenários cada vez mais desafiadores e hostis, como na exploração do 

Pré-sal no Brasil, onde as profundidades chegam em até 7000 m de profundidade, é essencial 

que os perigos e riscos ali existentes sejam identificados, analisados e tratados, para que os 

acidentes possam ser evitados ou reduzidos ao menor índice possível. Para que isso aconteça, 

além de várias medidas de controle, é essencial uma adequada execução do processo de Gestão 

de Mudanças, seja ele no âmbito operacional, pessoal ou organizacional. 

 Ainda que sejam adotadas medidas para prevenção de acidentes, como a própria 

Gestão de Mudanças ou, por exemplo, a utilização de cartões de desvios, através dos quais é 

feito o monitoramento dos desvios encontrados e notificados em variados cenários de um 

projeto, uma operação está sempre sujeita e exposta a riscos.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 É possível relacionar alguns dos grandes acidentes cujo impacto foi notório, não 

somente aqueles relacionados à indústria que engloba o petróleo e gás, à gestão de mudanças 

mal aplicada, como os das plantas industriais de Flixborough, Inglaterra (1974) e Bhopal, Índia 

(1984) e as explosões das plataformas Deepwater Horizon, Estados Unidos (2010) e FPSO 

Cidade de São Mateus, Brasil (2015).  

 Em todos os casos citados, foi constatada a necessidade de se realizar determinada 

alteração, permanente ou temporária, seja de equipamento, procedimento ou até mesmo a 

substituição de um membro da equipe operacional, sem a devida avaliação de incremento ou 

surgimento de riscos subsequente, resultando nos acidentes. Isto confirma o quão necessária 

essa gestão é, uma vez que, através dela, consequências catastróficas são evitadas decorrentes 

de ações possivelmente consideradas como detalhes sem muita significância.  
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1.2 OBJETIVO 

 

 A monografia tem por objetivo voltar a atenção para a segurança em atividades e 

instalações offshore de modo a potencializar a prevenção de acidentes através do processo de 

Gestão de Mudanças que, atualmente, é um dos itens previstos como mandatórios pelo Sistema 

de Gestão de Segurança Operacional (SGSO) estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).   

 Como foco, está a apresentação detalhada desse processo, bem como a definição dos 

tipos de mudanças encontradas em uma organização e as 6 etapas a serem conduzidas para que 

mudanças propostas sejam apropriadamente estudadas, conduzidas, implementadas e 

gerenciadas, tendo por referências principais o SGSO da ANP e um guia publicado em 2013 

pelo American Bureau of Shipping (ABS), Guidance Notes on Management of Change for the 

Marine and Offshore Industries.   

 

1.3 ESTRUTURA 

 

 A monografia foi estruturada em 8 capítulos, sendo este o Capítulo 1, no qual é feita a 

introdução do tema principal, apresentando justificativa, objetivo e estrutura.   

 O Capítulo 2 apresenta um panorama da indústria do petróleo e gás no mundo e no 

Brasil, expondo as evoluções dos recursos quanto a reservas provadas, produção e consumo.  

 O Capítulo 3 é voltado para a exploração e produção de petróleo e gás com ênfase no 

Brasil, acentuando a diferença de volumes de produção obtidos em poços localizados em terra 

dos em mar e apresentando brevemente as principais bacias de produção offshore.  

 O Capítulo 4 expõe os quatro grandes acidentes, já mencionados, que tem como uma 

das causas principais um processo de gestão de mudanças ineficaz ou, até mesmo, inexistente.  

 O Capítulo 5 exprime as 17 práticas de gestão de segurança contidas no Regulamento 

Técnico do SGSO das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás 

Natural, divulgado em 2007 pela ANP. A prática de gestão número 16 refere-se à Gestão de 

Mudanças.  
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 O Capítulo 6 discorre sobre a Gestão baseada em Riscos, destacando duas importantes 

metodologias utilizadas para Identificação e Análise de riscos, HAZID (Hazard Identification) 

e MAHID (Major Accident Hazard Identification), a fim de prevenir a ocorrência de acidentes. 

 O Capítulo 7 é destinado ao tema central da monografia, a Gestão de Mudanças. Neste 

são explanados sua importância, aplicabilidade, os tipos de mudanças, as circunstâncias sob as 

quais ocorrem, as etapas contidas no processo e o histórico de não conformidades apontadas 

em auditorias. 

 O Capitulo 8 contém as considerações finais acerca do tema proposto, que propõe a 

necessidade de revisão do SGSO em sua forma atualmente adotada pela ANP, de modo a incluir 

fluxo diferenciado para mudanças em caráter emergencial como definição mandatória para as 

empresas. Adicionalmente, é extenuada a importância da abordagem e estudo mais aprofundado 

no tema em trabalhos futuros e bem como através de disciplinas ministradas nos cursos das 

universidades brasileiras, admitindo disciplinas não só optativas, como também obrigatórias.   

 Por fim, estão dispostas todas as Referências Bibliográficas utilizadas para conduzir o 

estudo e possibilitar a apropriada elaboração do trabalho.  
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2. A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS  

 

 O petróleo e o gás natural são misturas complexas de hidrocarbonetos, podendo 

conter impurezas dissolvidas, como, por exemplo, íons metálicos e gases como oxigênio, 

enxofre e nitrogênio. São encontrados em reservatórios, isto é, formações de 

subsuperfícies porosas e permeáveis, capazes de acumular e escoar fluidos 

(SCHLUMBERGER, 2016), localizados em ambiente terrestre ou marinho, ou seja, 

onshore e offshore, respectivamente.  

 Por possuírem elevado potencial para geração de energia, são amplamente 

utilizados na sociedade moderna, mesmo que classificados como recursos não renováveis, 

e o petróleo é a principal fonte energética do mundo. Sendo assim, representam uma 

parcela significante da matriz energética mundial, equivalente a mais da metade desta, 

conforme é apresentado na Gráfico 1, que aponta o consumo energético mundial desde 

1990 até 2015. 

 
Gráfico 1 – Consumo energético mundial em milhões de toneladas de óleo equivalente. 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2016) 
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2.1 A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NO MUNDO 

 

 Apesar de o petróleo já ser utilizado há milhares de anos, a indústria como parte 

da história moderna tem origem em 1859, em uma cidade do interior do estado da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA), com a descoberta de um poço pelo 

norte americano Edwin Drake (THOMAS et al, 2004). Nesta época, o mercado ainda não 

era muito amplo, porém o recurso já era muito utilizado como combustível para 

iluminação, o querosene, sendo um substituto mais barato e com maior potencial 

energético do que o óleo de baleia.   

 Foi a partir deste marco que, em 1870, a Standard Oil Company foi criada. De 

acordo com a autora Ida M. Tarbell1, através desta estabeleceu-se o primeiro grande 

monopólio industrial nos EUA e, no seu auge, controlava aproximadamente 85% de todo 

o petróleo refinado na América. É considerada a maior empresa de sua época, englobando 

as atividades de produção, transporte e refino. 

 Com a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison, em 1879, a indústria 

se viu ameaçada, uma vez que o querosene antes utilizado seria substituído. Entretanto, 

isso foi revertido com o lançamento do novo modelo automobilístico de Henry Ford, o 

Ford T, que revolucionou a locomoção e utilizava a gasolina como combustível, obtida 

através do processo de refino no petróleo (THOMAS et al, 2004).   

 Com isso, o petróleo passou a ser utilizado mundialmente em larga escala, o 

monopólio nos EUA foi quebrado, empresas foram criadas, não só oriundas do 

desmembramento da Standard Oil, e as técnicas das atividades de exploração e produção 

(E&P) se desenvolveram, abrindo margem para um amplo mercado, mais moderno e 

competitivo.  

 As Figuras 1 e 2 apresentam dados quantitativos das produções mundiais de 

petróleo, em milhões de barris por dia, e gás natural, em bilhões de m³, de acordo com a 

região geográfica.  

                                                             
1 Autora do livro The History of Standard Oil Company (em português: A história da Standard Oil 

Company) 
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Figura 1 – Produção de petróleo por região geográfica (milhão barril/dia) - 2015 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2016; ANP/SDP 2016  

 
Figura 2 – Produção de gás natural por região geográfica (bilhão m³) - 2015 

Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2016; ANP/SDP 2016 

 Com base nestas figuras e em dados da ANP relativos a reservas provadas e 

consumo de petróleo e gás natural, foram construídos os Gráficos 2 e 3, com a finalidade 

de favorecer a comparação dos dados. 
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Gráfico 2 – Panorama do petróleo por região geográfica 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP, 2015 

 
Gráfico 3 – Panorama do gás natural por região geográfica 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP, 2015 

 Como pode ser concluído ao se comparar as informações apresentadas pelas 

Figuras com aquelas apresentadas pelos Gráficos, possuir um alto percentual de reservas 

provadas não está necessariamente relacionado aos índices de produção e consumo. O 

Oriente Médio, por exemplo, é a região onde se encontra a maior concentração de reservas 

provadas do mundo, porém seus índices de produção e consumo não são dos mais altos, 

ficando atrás da América do Norte e Ásia-Pacífico, em relação ao consumo de petróleo e 

produção de gás natural.  
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 Quando se volta a atenção à América do Norte, nota-se que, apesar de não 

possuir grande representatividade em relação às reservas provadas, apresenta um dos 

maiores números de produção e consumo, ao contrário da América Central e do Sul, que 

possui certa representatividade quanto às reservas provadas de petróleo, mas não tanta 

nos outros quesitos. 

Adicionalmente, a produção atingida por cada região não está diretamente 

relacionada às maiores empresas do setor. Embora América Central e do Sul reproduza 

apenas 8,40 e 5,04% das proporções mundiais de petróleo e gás natural apresentadas nos 

gráficos, respectivamente, há empresas, como por exemplo a brasileira Petrobras, que 

detém grande representatividade global. De acordo com um ranking divulgado em 2016 

pela revista americana Forbes, ela ocupa o 14º lugar de maiores empresas produtoras do 

setor de petróleo e gás natural. A Tabela 1 correlaciona a posição no ranking à produção 

alcançada ao final do ano de 2015, em barris de óleo equivalente por dia (boepd), das 21 

maiores empresas.  

Tabela 1 – Ranking Mundial das empresas de petróleo e gás. 

  Empresa 
Produção  

(milhão de boepd) 

1 Saudi Aramco 12 

2 Gazprom 8,3 

3 National Iranian Oil Corp. 6 

4 Exxon Mobil 4,7 

5 RoSneft 4,7 

6 Pretrochina 4 

7 BP 3,7 

8 Shell 3,7 

9 Petroleros Mexicanos 3,6 

10 Kuwait Petroleum Corp. 3,4 

11 Chevron 3,3 

12 Abu Dhabi National Oil Co. 3,1 

13 Total 2,5 

14 Petrobras 2,4 

15 Qatar Petroleum 2,4 

16 Lukoil 2,3 

17 Sonatrach 2,2 

18 Iraq Ministry of Oil  2 

19 PDVSA 2 

20 ConocoPhillips 2 

21 Statoil 2 
Fonte: Elaboração própria, baseada no ranking divulgado pela FORBES, 2016 
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2.2 A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL 

 

 De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN), divulgado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) em junho de 2016, em torno de 60% da matriz 

energética brasileira é oriunda de energia não renovável. Conforme ilustrado no 

Gráfico 4, o petróleo e gás natural, equivalem juntos a aproximadamente 50% da 

mesma. 

 
Gráfico 4 – Matriz energética brasileira, 2016 

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do BEN, 2016 

 A Petrobras define o Pré-sal como uma sequência de rochas sedimentares 

formadas há mais de 100 milhões de anos no espaço originado pela separação dos 

continentes americano e africano. Afirma também que, atualmente, a possibilidade de 

ocorrência do conjunto de rochas com potencial para gerar e acumular petróleo nesta área 

encontra-se na chamada província Pré-sal, polígono de aproximadamente 160 mil km², 

no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. (PETROBRAS, 2016) 

 De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis divulgado pela ANP em 2016, a produção nessas áreas representou, em 

2015, 31,5% da produção nacional total, seguindo uma trajetória de crescimento 

expressivo, o que fez com que o Brasil ganhasse destaque no cenário mundial e ocupasse 

a 12ª colocação do ranking mundial de produtores de petróleo. O aumento anual devido 

ao pré-sal foi de 8,1% da oferta de petróleo no país, alcançando uma média de 2,4 milhões 
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de barris/dia em 2015. Já a produção de gás natural cresceu 10,1%, atingindo 96,2 milhões 

de m³/dia.  

 Esse aumento teve reflexo nas exportações de petróleo, que subiu em 42%, com 

uma média de 736,7 mil barris/dia e sendo a Ásia-Pacífico a principal região de destino 

do óleo, com protagonismo da China e da Índia. Em consequência a isso e em função da 

redução do processamento das refinarias para a produção de derivados, foi reduzida a 

necessidade de petróleo estrangeiro em 17,9%, o que correspondeu a 118,3 milhões de 

barris, isto é, 25,9 milhões de barris a menos em relação ao ano anterior (ANP, 2016).  

 A Petrobras é a maior empresa referente a este campo de atuação da América 

Latina, conduz atividades tanto de downstream2 quanto de upstream3 e está presente em 

todas as operações atualmente em andamento nas áreas de pré-sal do país. Foi criada em 

1953 com a finalidade de estabelecer um monopólio do estado após o lançamento da 

campanha “O Petróleo é Nosso” do então presidente da república, Getúlio Vargas, que 

visava manter em posse da União todo o petróleo existente nos solos brasileiros 

(PETROBRAS, 2016). 

  

                                                             
2 Termo aplicado às atividades de refino do petróleo bruto, processamento do gás natural em plantas de 

gasolina, transporte e comercialização/distribuição de derivados. (Fonte: Dicionário de petróleo em língua 

portuguesa) 
3 Segmento da indústria de petróleo que inclui as atividades de exploração, desenvolvimento, produção e 

o transporte do petróleo até as refinarias. (Fonte: Dicionário enciclopédico inglês-português de geofísica e 

geologia) 
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3. EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS  

 

 A partir da descoberta de Drake, empresas foram criadas e as técnicas das 

atividades exploração e produção (E&P) se desenvolveram, abrindo margem para um 

amplo mercado, mais moderno e competitivo. Essas atividades são de grande 

complexidade, exigindo não só alto grau tecnológico para seu desenvolvimento, mas 

também capacitação profissional e precisão de dados. 

 Este processo se inicia com a descoberta de novas reservas, a partir do 

monitoramento e estudo de áreas promissoras, onde acredita-se ser possível encontrar 

hidrocarbonetos aprisionados. Após serem determinados os melhores pontos para 

perfurá-las, a comprovação é obtida através de perfurações exploratórias. Se houver 

viabilidade comercial nesta descoberta, dá-se início à etapa de produção, na qual as 

instalações são projetadas e construídas, levando em consideração todo o projeto de 

gestão de riscos e suas possíveis consequências. (PETROBRAS, 2016) 

 A atividade exploratória inclui a aquisição de dados através de pesquisas nas 

bacias sedimentares e é realizada tanto por concessionários4, como empresas de aquisição 

de dados (EAD), instituições acadêmicas ou pela ANP. Esses dados podem ser sísmicos, 

adquiridos com a utilização de métodos geofísicos de reflexão e/ou refração de ondas, ou 

não sísmicos, obtidos por métodos gravimétricos, no qual é feita a segregação e pesagem 

dos diferentes componentes encontrados, e magnetométricos, que examinam os campos 

magnéticos por eles emitidos. (ANP, 2016). 

 Essa aquisição de dados pode ser dividida em duas etapas, uma na qual é 

realizada a busca e descoberta de hidrocarbonetos e outra voltada para o estudo de 

viabilidade, técnica e financeira, de exploração da acumulação encontrada. Os elementos 

encontrados são estudados e com base neles, propriedades são definidas, bem como o tipo 

de rocha do reservatório e sua respectiva porosidade, essenciais para que o volume a ser 

produzido possa ser estimado. 

                                                             
4 Empresa constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, com a qual a ANP 

celebra contrato de concessão para exploração e produção de petróleo ou gás natural em bacia sedimentar 

localizada no território nacional. (Fonte: Resolução ANP nº 34, de 24/11/2005) 
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3.1. EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL 

 

 A primeira descoberta comercial de jazida de petróleo ocorreu no final da década 

de 1930, em Lobato, Salvador (BA), em um poço terrestre. Consequentemente, nessa 

mesma década, o governo brasileiro tomou várias medidas institucionais a fim de 

estruturar e regular as atividades envolvidas, uma delas foi a criação do Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) que, por sua vez, determinou que todas as jazidas 

encontradas pertencem à União. (PETROBRAS, 2016) 

 Atualmente, o Brasil conta com 8892 poços produtores de petróleo e de gás 

natural em todo seu território, sendo o estado do Rio Grande do Norte o maior detentor 

de poços em terra e o Rio de Janeiro em mar. Desse total, com base na Tabela 2, que 

apresenta a relação do número de poços de acordo com os respectivos estados, os poços 

terrestres representam mais de 90% de todo o contingente (ANP, 2016). 

Tabela 2 – Poços produtores de petróleo e gás natural por localização (terra/mar) e estados – 2006-2015. 

 
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2016 

 Apesar desta grande representatividade, os Gráficos 5 e 6 provam que o número 

de poços não está obrigatoriamente relacionado ao volume de produção. De acordo com 

os mesmo, tanto o volume de produção de gás natural, quanto o de petróleo, foi 



23 
 

expressivamente superior em cenários offshore e, no caso do óleo, alcançou 

aproximadamente 90% do total deste. 

 
Gráfico 5 – Evolução da produção de petróleo por localização (terra/mar) 

Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2016 

 
Gráfico 6 – Evolução da produção de gás por localização (terra/mar) 

Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2016 
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3.2. PRINCIPAIS BACIAS E CAMPOS 

 

 De acordo com a Lei nº 9.478, de 6/8/1997, bacia sedimentar é definida como 

uma “depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas sedimentares5 que podem 

ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não”. O conhecimento geológico sobre 

as mesmas é fundamental para a expansão contínua da atividade exploratória da indústria 

do petróleo. (ANP, 2016) 

 A Figura 3, retirada do site da Petrobras, apresenta as principais bacias 

produtoras do país, com operações marítimas e terrestres, destacadas em verde e a Tabela 

3 correlaciona as maiores bacias produtoras com seus respectivos volumes de produção 

de petróleo, gás natural e o total equivalente dos dois. 

 
Figura 3 – Bacias Produtoras Marítimas e Terrestres  

Fonte: Petrobras, 2016 

                                                             
5 Formadas por processos de decomposição e depósito de outras substâncias, tais como outras rochas, 

elementos químicos e orgânicos. (Queiroz Galvão, 2015) 
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Tabela 3 – Distribuição da Produção de Petróleo e Gás Natural por Bacia. 

 
Fonte: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural (ANP/SDP/Sigep. Out/2016) 

 No que diz respeito às atividades de E&P no Brasil, não há dúvidas de que o 

setor offshore lidera este cenário, porém, a parcela de produção onshore do país também 

tem grande potencial e não pode ser desconsiderada. Dentre as Bacias nas quais são 

realizadas atividades em terra, destacam-se a do Solimões, Potiguar, do Recôncavo e do 

Tucano. 

 A Bacia do Solimões encontra-se no estado do Amazonas e apresenta a maior 

reserva provada de gás natural do país, sendo a terceira maior produtora deste recurso, 

segundo dados da ANP. Nela estão localizados os blocos exploratórios terrestres mais 

importantes de todo o território nacional, fornecendo petróleo leve, isto é, com densidade 

maior que 30° API6, com a melhor qualidade do mercado (PETROBRAS, 2016). 

 Classificada como mista por possuir campos em cenários tanto onshore, quanto 

offshore em águas rasas, a Bacia do Potiguar está disposta ao longo da costa dos estados 

do Rio Grande do Norte e Ceará. Um de seus campos, o Canto do Amaro, está entre os 

maiores campos de produção terrestre. (PETROBRAS, 2016). 

  Com campos exploratórios descobertos nos anos 1940 e espalhados pela Bahia, 

as Bacias do Recôncavo e do Tucano possuem reservas provadas para muitos anos de 

exploração. Os volumes dos reservatórios de seus campos ainda se mantêm superiores às 

produções acumuladas, o que viabiliza o investimento em métodos de recuperação, a fim 

de que a vida útil dos mesmos seja prolongada.  

                                                             
6 Escala hidrométrica idealizada pelo American Petroleum Institute (API), juntamente com a National 

Bureau of Standards e utilizada para medir a densidade relativa de líquidos. (Fonte: Portaria ANP nº 206, 

de 29/8/2000) 
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 É importante compreender que a União é a proprietária do petróleo, mas a 

extração pode ser feita por empresas ou consórcios mediante diversas formas de 

pagamento, como os royalties7, que dependem do sistema vigente. O sistema de 

concessão regeu exclusivamente as atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural até 2010, quando foram promulgadas as leis 12.276/10 e 12.351/10, que 

instituíram respectivamente os sistemas de cessão onerosa e partilha de 

produção. (PETROBRAS, 2016) 

 O modelo de concessão é normalmente empregado em casos nos quais o risco 

exploratório é considerado médio ou alto, sendo assim, o concessionário assume todos os 

ricos e investimentos de exploração e produção. Em um processo licitatório, o bônus de 

assinatura8, o percentual de conteúdo local 9e o programa exploratório mínimo (PEM) 10 

definem o vencedor. 

 Em caso de descoberta de petróleo ou gás natural em condições que, a preços de 

mercado, tornem possível o retorno dos investimentos no desenvolvimento e na produção, 

isto é, em caso de descoberta comercial, deverá pagar à União tributos incidentes sobre a 

renda, além das participações governamentais aplicáveis (royalties, participações 

especiais e pagamento pela ocupação ou retenção de área). Após a efetuação dos 

pagamentos, petróleo e gás natural extraídos do bloco passam a ser de propriedade 

exclusiva do concessionário. 

 Em contrapartida, o modelo de partilha costuma ser utilizado em casos de baixo 

risco exploratório. O contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de exploração 

e produção, enquanto a companhia ou o consórcio que executa as atividades assume o 

risco exploratório. Em seu processo licitatório, o critério de julgamento é o percentual de 

excedente em óleo (o chamado óleo-lucro). Em outras palavras, quem oferecer à União a 

maior participação no volume de óleo produzido é o vencedor.  

                                                             
7 Compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 

da administração direta da União, em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da 

Constituição Federal. (Fonte: Lei nº 12.351, de 22.12.2010) 
8 Valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago no ato da celebração e nos termos do respectivo 

contrato de partilha de produção. (Fonte: Lei nº 12.351, de 22.12.2010) 
9 Proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para execução do contrato 

e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade. (Fonte: Lei nº 12.351, de 

22.12.2010) 
10 Corresponde às atividades exploratórias a serem obrigatoriamente cumpridas pelo concessionário 

durante a fase de exploração. (Fonte: Resolução ANP nº 11, de 17.2.2011) 
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 Se uma eventual descoberta na área sob o sistema de partilha não for 

economicamente viável, a companhia ou consórcio não recebe qualquer tipo de 

indenização da União e no caso de descoberta comercial, por sua vez, recebe, como 

ressarcimento, volumes da produção correspondentes às suas despesas na exploração, o 

chamado óleo-custo. Recebe também os volumes de produção correspondentes aos 

royalties devidos e o óleo-lucro. O valor dos royalties é repassado à União, que o distribui 

aos estados e municípios. 

 Por fim, com a cessão onerosa a União, após autorização legal expressa, cedeu 

à companhia o direito de exercer, por meio de contratação direta, atividades de exploração 

e produção em áreas do Pré-Sal que não estão sob o modelo de concessão, limitadas ao 

volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Nessas áreas, a Petrobras 

arca com todos os custos e assume os riscos de produção. 

 Os critérios para definir o valor dos direitos de produção da cessão onerosa foram 

estabelecidos por meio de negociações entre a União e a Petrobras, com base em laudos 

técnicos emitidos por entidades certificadoras independentes. 

 Em se tratando da parcela de produção proveniente de ambientes marítimos, 

ganha destaque a região do Pré-sal, estabelecida majoritariamente no literal sudeste do 

país, que condiz a 31,5% da produção nacional total, como já foi apresentado 

anteriormente. A Figura 4 ilustra a disposição dos modelos para os blocos localizados 

nesta região.  
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Figura 4 – Disposição dos Modelos Exploratórios para os Blocos do Pré-sal. 

Fonte: Petrobras, 2014 

 

3.2.1 Bacia de Campos 

 

 A Bacia de Campos é a principal bacia já explorada na costa brasileira, 

responsável por, aproximadamente, 50% da produção total do país. Ela se estende das 

imediações da cidade de Vitória (ES) até Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de 

Janeiro, em uma área de aproximadamente 100 mil km². (PETROBRAS, 2016) 

 O primeiro campo com volume comercial descoberto em suas delimitações foi 

Garoupa, em 1974, a 124 metros de profundidade. No entanto, o início da produção 

comercial offshore só se concretizou em 1977, com o campo de Enchova.  
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3.2.2 Bacia de Santos 

 

 A Bacia de Santos é a maior bacia sedimentar offshore em extensão territorial 

do país, com uma área total de mais de 350 mil km² e que se estende desde a cidade de 

Cabo Frio (RJ) até o Sul, em Florianópolis (SC). Os primeiros investimentos em estudos 

referentes à exploração e produção nesta datam dos anos 1970. (PETROBRAS, 2016) 

 

3.2.3 Bacia do Espírito Santo 

 

 A Bacia do Espírito Santo é mista e tem como característica principal a 

diversidade. Em terra, a ocorrência de diversos tipos de hidrocarbonetos, desde gás até 

óleos extrapesados, permite antecipar o uso de tecnologias, tornando a região um 

laboratório em escala de campo. O início da produção remonta ao final dos anos 1960, 

tendo sido registradas importantes descobertas desde o fim dos anos 1990, como Fazenda 

Alegre, Inhambu, Cancã e Jacutinga. 

 Na parte marítima, com grande potencial para gás e petróleo leve, estão os 

campos de Camarupim, Canapu e Peroá, cuja produções de gás é importante para o 

fornecimento ao mercado nacional. A primeira produção de óleo em águas rasas teve 

início em 1978, com o campo de Cação, e a primeira descoberta em águas profundas foi 

o campo de Golfinho, em 2002, com óleo leve e gás associado. (PETROBRAS, 2016) 
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4. GRANDES ACIDENTES RELACIONADOS A GESTÃO DE 

MUDANÇAS 

 

 É possível relacionar alguns dos grandes acidentes cujo impacto foi notório, não 

somente aqueles relacionados à indústria que engloba o petróleo e gás, à gestão de 

mudanças mal aplicada, como os das plantas industriais de Flixborough, Inglaterra (1974) 

e Bhopal, Índia (1984) e as explosões das plataformas Deepwater Horizon, EUA (2010) 

e FPSO Cidade de São Mateus, Brasil (2015). 

 Em todos os casos foi constatada a necessidade de se realizar determinada 

alteração, permanente ou temporária, seja de equipamento, procedimento ou até mesmo 

a substituição de um membro da equipe operacional, sem que seus possíveis riscos 

subsequentes fossem devidamente avaliados.  

 

4.1 FLIXBOROUGH, INGLATERRA, 1974 

 

 Em junho de 1974, ocorreu uma explosão em uma planta de processamento 

pertencente à Flixborough Works of Nypro Limited, fábrica projetada para produzir 70 

mil toneladas de caprolactama, matéria prima essencial para a produção de nylon, situada 

em Flixborough, na Inglaterra. 

 O processo fazia uso de ciclohexano, que contém propriedades similares às 

apresentadas na gasolina, sendo que, sob as condições às quais lhe eram impostas na 

empresa (155°C e 7,9 atm), o mesmo volatilizava instantaneamente quando 

despressurizado para as condições atmosféricas. Consistia em 6 reatores em série, 

contendo aproximadamente 20 toneladas de ciclohexano cada, nos quais era oxidado a 

cicloexanona e, mais tarde, a cicloexanol, através da injeção de ar na presença de 

catalisador.  

 Meses antes do acidente, o quinto reator da série apresentou vazamentos e, após 

inspeções, foi confirmada a existência de uma fenda vertical em sua estrutura de aço 

inoxidável e, então, determinou-se a remoção do mesmo para que os devidos reparos 

pudessem ser providenciados. A fim de evitar a parada da produção, o quarto reator foi 
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conectado diretamente ao sexto pela utilização de um trecho de tubulação temporário, 

com especificações diferentes ao padrão determinado para as condições de 

processamento, como bypass, esquematizado na Figura 5.   

 
Figura 5 – Esquema dos tubos de alimentação dos reatores. 

Fonte: CROWL; LOUVAR Chemical Process Safety (Fundamentals with Applications), 2. Ed. New 

Jersey: 2011 

 

 De acordo com os autores do livro “Chemical Process Safety (Fundamentals 

with Applications)” (CROWL; LOUVAR, 2001), os tubos de alimentação que ligavam 

os reatores possuíam 28 polegadas de diâmetro, mas somente o estoque de tubos de 20 

polegadas estava disponível na planta, portanto a conexão dos reatores 4 e 6 foi feita 

através de tubulação flexível do tipo fole. Não foram conduzidos estudos apropriados de 

forma a analisar os possíveis impactos que essa mudança traria ao processo e, como 

consequência, a estrutura não foi capaz de suportar as condições de funcionamento, 

rompendo-se devido às pressões internas nos reatores.  

 Após o rompimento, estima-se que 30 toneladas de ciclohexano se volatilizaram 

e formaram uma grande nuvem de vapor, que encontrou fonte de ignição e explodiu. Com 

base em informações divulgadas no site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), os efeitos da explosão equivaleriam aos da detonação de uma massa de 

aproximadamente 15 a 45 toneladas de trinitrotolueno, explosivo popularmente 

conhecido como TNT.  Inventários excessivamente grandes de compostos perigosos 

como ciclohexano, nafta, tolueno, benzeno e gasolina, contribuíram para que o fogo se 

mantivesse durante 10 dias.  

 Como resultado, além da destruição da planta, 28 pessoas faleceram, 36 ficaram 

gravemente feridas e, ainda, 1821 residências e 167 estabelecimentos comerciais 

localizados nas proximidades foram impactados. 
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 O acontecimento rendeu grande impacto em questões relacionadas à segurança 

de processos no Reino Unido. Como fruto, a segurança ficou em evidência e recebeu 

elevada prioridade na região. Posteriormente ao mesmo, foi criado em julho de 1974 o 

Health and Safety Comission (HSC) através do Health and Safety at Work etc. Act 1974 

(HSWA 1974) que, no ano seguinte, determinaria a criação do Health and Safety 

Executive (HSE), referência em segurança do trabalho.  

 Este acidente poderia ter sido evitado ao serem adotados e seguidos 

procedimentos de segurança adequados, tendo em vista que a linha de bypass foi instalada 

sem uma revisão de segurança ou supervisão apropriada por equipe experiente de 

engenharia. Via de regra, qualquer modificação deve possuir as mesmas especificações 

originalmente utilizadas no restante da planta. Vê-se então a importância de um sistema 

de gestão de mudanças bem estabelecido, por mais simples que a mudança possa ser. 

 

4.2 BHOPAL, ÍNDIA, 1984 

 

 O acidente em uma planta do complexo industrial da empresa Union Carbide, 

situada na cidade de Bhopal, na Índia Central, ocorrido em dezembro de 1984, recebeu 

consideravelmente mais atenção do que aquele em Flixborough. Isto porque acarretou no 

óbito de mais de 2 mil civis que residiam na região marginal ao estabelecimento. 

 Inicialmente, no início das produções da fábrica, os moradores mais próximos 

residiam a mais de 2 Km de distância, mas, em consequência de ser a fonte dominante de 

emprego da localidade, eventualmente as regiões mais próximas tornaram-se atrativas, 

passaram a ser ocupadas e comunidades foram originadas. 

 A atividade conduzida na planta envolvia a produção de pesticidas por meio do 

uso de um composto intermediário extremamente perigoso, o isocianato de metila, 

também conhecido como MIC. Durante um período de 8 horas, a máxima exposição 

permitida aos trabalhadores é de 0,02 partes por milhão (ppm), isto porque o mesmo 

possui natureza altamente reativa, tóxica, volátil e inflamável. Indivíduos expostos a 

concentrações de vapores de MIC acima de 21 ppm manifestam irritação grave do nariz 

e da garganta, podendo levar à morte, quando em exposição a grandes concentrações. O 

MIC apresenta temperatura de ebulição de 39,1°C sob condições atmosféricas e pressão 
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de vapor menor que 0,5 atm a 20°C. Por ser mais denso que o ar, ao ser liberado na 

atmosfera, o mesmo se estabelece mais próximo ao chão, aumentando as chances de ser 

inalado (CROWL; LOUVAR, 2001). 

 Quando em contato com água, manifesta reação exotérmica e, por isso, 

comumente utiliza-se sistemas de resfriamento em seus tanques de armazenamento. 

Embora seja uma reação lenta, se não houver resfriamento apropriado, o composto entrará 

em ebulição.  

 O MIC produzido na planta era transferido para tanques de armazenamento, 

sendo dois deles utilizados para as rotinas de processo e um terceiro destinava-se a 

situações de emergência. Eles possuíam capacidade de armazenamento de 60 m³, 

operavam a 2,7 atm de pressão e 121°C de temperatura e existia ainda um sistema de 

resfriamento responsável em manter o composto abaixo de 0°C. 

 De alguma forma, um tanque de armazenamento contendo uma grande 

quantidade de MIC foi contaminado com água ou alguma outra substância, provocando 

reação química que aqueceu o composto a uma temperatura superior ao seu ponto de 

ebulição. A linha de saída direcionava o vapor produzido a um lavador de gás (scrubber), 

para neutralização, em caso de liberação de MIC. Posteriormente, se necessário, havia 

também a possibilidade de conduzir a corrente para ser incinerada no flare da unidade. 

No entanto, ambos os sistemas não funcionaram adequadamente e houve o vazamento de 

aproximadamente 26 toneladas, formando uma nuvem tóxica que atingiu Bhopal.  

 Ela se estendeu às áreas povoadas na direção sul, conduzidas por vento leve e 

condições de inversão térmica. Em Railway Colony, com 10 mil habitantes e localizada 

a cerca de dois km da planta, registrou-se que, em quatro minutos, 150 pessoas foram a 

óbito, 200 ficaram paralisadas, 600 perderam a consciência e até 5.000 sofreram graves 

danos. Investigações posteriores revelaram que entre 5 e 10 toneladas do produto da 

reação remanesceram no tanque e confirmada a presença de grandes quantidades de 

outras substâncias resultantes da reação do MIC com água.  

 A gestão de mudanças ineficaz foi citada pelo HSE UK como uma das falhas 

técnicas que contribuíram à ocorrência deste acidente. Por exemplo, o flare da instalação 

era um elemento crítico dentro do sistema de segurança da planta, no entanto, estava fora 
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de funcionamento por 3 meses antes do evento sem que fosse conduzido um estudo sobre 

o impacto desta mudança. 

 

4.3 DEEPWATER HORIZON, ESTADOS UNIDOS, 2010 

 

 Na noite de 20 de abril de 2010, ao se fazer necessária uma operação de controle 

de poço, hidrocarbonetos escaparam do poço de Macondo, no Golfo do México, para o 

interior da plataforma Deepwater Horizon. Ao encontrarem fonte de ignição, resultaram 

em incêndio e explosões na mesma e, de acordo com o relatório de investigação de 

incidente divulgado em setembro de 2010 pela empresa britânica BP, operadora da 

plataforma, levaram 11 pessoas à morte, deixando, ainda, 17 feridas.    

 O fogo originado se manteve por 36 horas até que a plataforma afundou e, ainda 

assim, os hidrocarbonetos que o alimentavam continuaram a fluir pelo poço e pelo 

Blowout Preventer (BOP)11 por mais 87 dias, de modo a que causasse um derramamento 

de óleo de impacto nacional e que repercutiu em todo o mundo, considerado um dos 

maiores desastres ambientais causados pelo homem. 

 Uma série complexa e interligada de falhas mecânicas, erro humano, projeto de 

engenharia, implementação operacional e interações de equipe possibilitaram que o 

evento se iniciasse e evoluísse durante o processo. De acordo com a equipe de 

investigação, para que o acidente e suas posteriores consequências tenham ocorrido, 

quatro fatores críticos devem ter se manifestado: (1) A integridade do poço falhou e/ou 

não foi propriamente estabelecida; (2) Hidrocarbonetos invadiram o poço sem serem 

detectados e o controle de poço foi perdido; (3) Hidrocarbonetos entraram em ignição 

dentro da Deepwater Horizon; e (4) O BOP não selou o poço. 

 Dentre as recomendações propostas no relatório da BP, encontra-se a ação de 

rever e avaliar a consistência, o rigor e a eficácia da gestão de riscos e da gestão de 

mudanças dos processos praticados durante a perfuração e completação, através de: 

Implementação de planos de ação abrangente a áreas que devem ser aprimoradas para 

                                                             
11 Uma de diversas válvulas instaladas na cabeça do poço para evitar o escape de pressão no espaço 

anular entre o revestimento e a coluna de perfuração, ou num poço aberto, durante operações de 

perfuração ou completação. (Fonte: A dictionary for the petroleum industry) 
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atender às expectativas do Sistema de Gestão Operacional; e Definição de requisitos 

mínimos para que as equipes de perfuração e completação apresentem gestão de 

mudanças e mitigação de riscos consistente e eficaz, desde o planejamento até a execução. 

 A melhoria da gestão de riscos e da gestão de mudanças por parte da equipe do 

poço BP Macondo poderia ter aumentado a sensibilização para os desafios da operação e 

levado a medidas mitigadoras adicionais (Deepwater Horizon, Accident Investigation 

Report, BP, 2010). 

 

4.4 FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS, BRASIL, 2015  

 

 O FPSO12 Cidade de São Mateus (FPSO CDSM), operada pela BW Offshore do 

Brasil Ltda. (BW), em campo sob concessão da Petrobras, é uma unidade que atuava na 

produção dos campos de Camarupim e Camarupim Norte, ambos localizados na Bacia do 

Espírito Santo. A Figura 6 ilustra o cenário, de modo a facilitar a contextualização 

geográfica, sendo o campo Camarupim Norte aquele sinalizado na parte superior. 

 
Figura 6 – Disposição dos campos Camarupim e Camarupim Norte. 

Fonte: ANP, 2015 

                                                             
12 Produção, armazenamento e descarregamento flutuante (Floating, Production, Storage and 

Offloading). (Fonte: Glossário ANP) 
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 A produção predominante era de gás natural não associado ao óleo13, não 

havendo interligação de poços de óleo à plataforma. Ao ser processado, uma fração 

líquida era produzida, o condensado-líquido de gás natural que se mantinha em fase 

líquida sob condições de temperatura e pressão estabelecidas pela Portaria ANP nº 9, de 

21/01/2000. Usualmente, o gás era transferido por gasoduto para a Unidade de 

Tratamento de Cacimbas, localizada em terra, e o condensado poderia ser transferido 

junto ao gás ou armazenado em tanques de carga no próprio FPSO CDSM. (ANP, 2015) 

 Em fevereiro de 2015, durante procedimento de drenagem de resíduo líquido de 

um dos sete tanques de carga, houve o vazamento de condensado no interior da casa de 

bombas e o alarme foi soado pelos detectores de gás fixos instalados no local, que 

confirmaram a presença de atmosfera explosiva. Em resposta ao alarme, três equipes 

foram mobilizadas e enviadas, em momentos distintos, ao local do vazamento.   

 A primeira buscava investigar a detecção de gases e conseguiu identificar o local 

do vazamento. A segunda tinha por objetivo avaliar os serviços necessários para o reparo 

e retorno à normalidade das operações e, durante a jornada, foi registrado no detector 

portátil de um dos integrantes 100% do limite inferior de explosividade (LIE). Ao 

retornarem, a situação foi dada como controlada pelo comando da equipe de resposta, 

pontos de encontro foram desmobilizados, porém, a brigada continuou em alerta. A 

terceira equipe teve por finalidade, ainda em detecção de atmosfera explosiva, limpar a 

poça de líquido e apertar parafusos da conexão na qual foi identificado o vazamento, 

provida de mantas absorventes, mangueira de incêndio, escada e ferramentas. A explosão 

ocorreu durante a atuação desta, resultando em 9 mortos, 26 feridos, sendo 7 graves, e 

danos à instalação.   

  De acordo com o relatório de investigação do incidente divulgado em 2015 pela 

ANP, “as causas apontadas e as evidências encontradas pela ANP demonstram falta de 

estruturação da Petrobras e BW para o gerenciamento da segurança operacional do FPSO 

CDSM (...)”. Adicionalmente, 28 Causas Raiz14 e 61 recomendações foram identificadas, 

compreendendo gestão de mudanças mal aplicada e respectivos pontos de melhoria. 

                                                             
13 Gás natural produzido de jazida de gás seco ou de jazida de gás e condensado (gás úmido). (Fonte: 

Portaria ANP nº 9, de 21/01/2000) 
14 Ausência, negligência ou deficiência dos sistemas gerenciais que possibilitaram a ocorrência de falhas 

de equipamentos/sistemas; e/ou erros humanos determinantes para a ocorrência do incidente investigado. 

(Fonte: ANP, 2015) 
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5. GESTÃO DE SEGURANÇA E O ASPECTO REGULATÓRIO 

 

 A ISO, International Organization for Standardization, está atualmente 

desenvolvendo uma nova norma, a ISO 45001 (Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde 

Ocupacional), que visa melhorar a segurança dos funcionários, reduzindo os riscos no 

local de trabalho e promovendo melhores e mais seguras condições ocupacionais. Devido 

à sua não conclusão até a presente data, será abordada uma das normas que servirá como 

referência para a sua formulação, a OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 

Assessment Services) e também a ISO 31000.  

 Ambas propõem um método sistemático para a gestão de riscos que se origina 

desde a escolha de um contexto – objetivos, campo de atuação, estratégia, valores e 

cultura – para que em seguida possa ser conduzida a etapa de análise dos riscos associados 

a qualquer atividade, função ou processo da organização. Uma vez que os riscos estão 

mapeados e suas barreiras de segurança identificadas, é preciso que sejam estabelecidas 

e implantadas as ferramentas de gestão necessárias para a manutenção da performance 

das barreiras, para que os riscos se mantenham sempre em níveis toleráveis.   

 A ANP, através do Regulamento Técnico (43/2007) do Sistema Operacional de 

Gestão da Segurança (SGSO), estabelece requisitos e diretrizes para a implementação e 

instauração do SGSO com o objetivo de proteger a vida humana e o meio ambiente, 

através da adoção de 17 práticas de gestão segura, divididas em 3 grandes grupos, 

consoante com o que é exposto na Tabela 4. Este é o primeiro regulamento técnico de 

definição de metas adotado pelos reguladores offshore de petróleo e gás no Brasil. 
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Tabela 4 – As 17 Práticas de Gestão. 

Grupo Prática de Gestão 

Liderança, 

Pessoal e Gestão 

1 Cultura de Segurança, Compromisso e Responsabilidade Gerencial 

2 Envolvimento Pessoal 

3 Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal 

4 Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos 

5 Seleção, Controle e Gerenciamento de contratadas 

6 Monitoramento e Melhoria Contínua do Desempenho 

7 Auditorias 

8 Gestão da Informação e da Documentação 

9 Investigação de Acidentes 

Instalações e 

Tecnologia 

10 Projeto, Construção, Instalação e Desativação 

11 Elementos Críticos da Segurança Operacional 

12 Identificação e Análise de Riscos 

13 Integridade Mecânica 

14 Planejamento e Gerenciamento de Grandes Emergências 

Práticas 

Operacionais 

15 Procedimentos Operacionais 

16 Gerenciamento de Mudanças 

17 
Práticas de trabalho seguro e procedimentos de controle em atividades 

especiais 
Fonte: Elaboração própria com base SGSO, ANP (2007) 

 

5.1 CULTURA DE SEGURANÇA, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

GERENCIAL 

 

 Tem por objetivo a definição de valores e de política de segurança operacional15. 

O operador16 deverá implementar uma estrutura organizacional, com atribuição de 

responsabilidades ao pessoal envolvido bem delimitada, assim como estipular formas de 

comunicação de valores, políticas e metas adequadas, comprometendo-se a sempre 

disponibilizar os recursos necessários para que o funcionamento do sistema de gestão da 

segurança operacional seja assegurado.  

 

                                                             
15 A prevenção, mitigação e resposta a eventos que possam causar acidentes que coloquem em risco a 

vida humana ou o meio ambiente, em Instalações Marítimas de perfuração e produção de petróleo e gás 

natural, através da adoção de um Sistema de Gestão que assegure a integridade das Instalações durante 

todo o seu ciclo de vida. (Fonte: Regulamento Técnico 43/2007, SGSO) 
16 Concessionário ou empresa designada pelo concessionário para ser o responsável pelo gerenciamento e 

execução de todas as operações e atividades de uma Instalação. (Fonte: Regulamento Técnico 43/2007, 

SGSO) 
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5.2 ENVOLVIMENTO PESSOAL 

 

 Promover o envolvimento, conscientização e participação de todos os 

colaboradores na implementação do sistema de gestão.  Partindo disto, o operador torna-

se responsável por condicionar a participação ativa dos colaboradores enquadrando o 

desenvolver, implementação e revisão periódica do sistema e, também, por proporcionar 

atividades de conscientização e divulgação de informações, ambas com escopos voltados 

à segurança operacional. 

 

5.3 QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E DESEMPENHO DO PESSOAL 

 

 Todos os colaboradores devem ser capazes de exercer suas funções de modo 

seguro, atendendo às suas responsabilidades. O operador, por sua vez, deve determinar 

os níveis de treinamento, competência, habilidade e conhecimento específico, de acordo 

com cada função existente, enfatizando as funções e tarefas tidas como perigosas ou que 

possam impactar na segurança operacional e/ou nos elementos críticos de segurança 

operacional. Subsequentemente, deverá assegurar que a força de trabalho da instalação 

atenda a estes requisitos, uma vez estabelecidos. As evidências dos treinamentos devem 

ser arquivadas e a eficácia verificada periodicamente. 

 

5.4 AMBIENTE DE TRABALHO E FATORES HUMANOS 

 

 Esta prática de gestão visa a instauração de um ambiente de trabalho propício e 

que sempre considere os fatores humanos a seus trabalhadores, incumbindo o operador 

de assegurar estes quesitos através de análises de aspectos do ambiente de trabalho, 

considerando códigos e padrões relativos aos fatores humanos, e, também, 

conscientização em relação à prevenção de incidentes.  
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5.5 SELEÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATADAS 

 

 Critérios para seleção e avaliação de contratadas devem ser estabelecidos, 

considerando todos os aspectos de segurança operacional nas atividades desenvolvidas. 

É de responsabilidade do operador da instalação definir os critérios seletivos e avaliação 

de desempenho das contratadas, considerando os riscos envolvidos nas atividades 

praticadas de acordo com aspectos de segurança operacional.  

 Além disso, o mesmo deve garantir que todos os colaboradores das contratadas 

envolvidos em seus serviços estejam capacitados quanto às práticas de trabalho seguro e 

que sejam periodicamente orientados quanto aos perigos envolvidos nas atividades, 

estando cientes e capazes de exercer seu papel no Plano de Emergência da Instalação 

(PEI)17.  

 

5.6 MONITORAMENTO E MELHORIA CONTÍNUA DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

 O operador tem por atribuição definir os objetivos, metas e indicadores de 

segurança operacional para posterior avaliação de desempenho. Este deve ser revisado 

periodicamente e deve existir um sistema de ações corretivas e preventivas a ser utilizado 

caso o mesmo seja considerado insatisfatório.  

 

5.7 AUDITORIAS 

 

 De acordo com a NBR ISO 19011, auditoria é um “processo sistemático, 

documentado e independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las 

objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos”.  

                                                             
17 Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem 

desencadeadas imediatamente após um Incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 

equipamentos adequados à prevenção, controle e resposta ao Incidente. (Fonte: Regulamento Técnico 

43/2007, SGSO) 
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 No contexto do Regulamento Técnico, é exposta a obrigatoriedade de se criar e 

executar instrumentos destinados à avaliação de eficácia da implementação e apropriado 

funcionamento do SGSO através de auditorias, podendo estas serem internas18 ou de 

terceira parte19, desde que, ao finalizadas, tenham sido avaliados todos os requisitos do 

SGSO, porém com a necessidade de que os auditores encarregados sejam capazes de 

exercer a função de forma objetiva e imparcial. 

 Para todas as não-conformidades encontradas, deverá haver respectivas ações 

tratativas, podendo ser de caráter corretivo ou preventivo, desde que compatíveis com os 

riscos envolvidos, que serão monitoradas através de plano de ação, o qual fornecerá 

prazos e designará setor(es) ou funcionário(s) responsável(eis) pelo cumprimento das 

mesmas.  

 

5.8 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 Cabe ao operador definir procedimentos destinados ao controle e acesso 

adequado à documentação relativa à segurança operacional, que esteja admitindo o 

desenvolvimento, atualização, distribuição, controle e integridade de todas as 

informações e documentações imprescindíveis ao cumprimento do regulamento e que 

seja acessível por todos os colaboradores envolvidos.   

 

5.9 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 

 

 Elaborar procedimento que fixe e descreva os requisitos essenciais na condução 

da investigação de um incidente, definindo o dimensionamento e equipe encarregada e os 

critérios para condução da mesma, presando evidências físicas, entrevistas e observância 

das imposições legais. 

                                                             
18 Auditorias internas, algumas vezes chamadas de auditorias de primeira parte, são conduzidas pela 

própria organização, ou em seu nome, para análise crítica pela direção e outros propósitos internos, e 

podem formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização. (Fonte: NBR ISO 19011) 
19 Auditorias realizadas por organizações externas de auditoria independente, tais como organizações que 

provêem certificados ou registros de conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001 OU NBR ISO 

14001. (Fonte: NBR ISO 19011) 
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 A investigação é de responsabilidade do operador que, seguindo procedimento 

acima exigido, mobilizará equipe para iniciar a investigação em até 48 horas após o 

encerramento do incidente, com metodologia previamente estabelecida. Ao ser finalizada, 

os investigadores deverão elaborar um relatório elucidando todas as informações 

pertinentes ao incidente, tais como data, tipo de incidente, instalações, processos, 

equipamentos e atividades envolvidas, consequências, causas, fatores contribuintes, ações 

corretivas e preventivas. Posteriormente, serão determinadas e implementadas medidas 

visando impossibilitar ou, ao menos, dificultar a sua reincidência. 

 

5.10 PROJETO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E DESATIVAÇÃO 

 

 Esta prática visa a descrição de requisitos, de caráter obrigatório, a serem 

considerados pelo sistema de gestão da segurança operacional, de modo a fortalecer a 

segurança nas fases de projeto, construção, instalação e desativação, atendendo a 

critérios, normas, padrões da indústria, boas práticas de engenharia e reduzindo a 

exposição humana a perigos decorrentes de possíveis irregularidades de equipamentos ou 

sistemas.  

 

5.11 ELEMENTOS CRÍTICOS DA SEGURANÇA OPERACIONAL 

 

 Os elementos críticos da segurança operacional podem ser divididos em 3 

categorias: equipamentos críticos da segurança operacional; sistemas críticos da 

segurança operacional; e procedimento críticos da segurança operacional. Recebem a 

denominação de críticos, pois são essenciais para a prevenção ou mitigação de incidentes 

ou, quando em caso de falhas, são causas potenciais para um acidente operacional.  

 Portanto, é preciso estabelecer procedimento de contingência, definindo-se 

sistema para aprovação e controle dos mesmos, quando necessário. Neste, serão 

estabelecidas medidas temporárias, isto é, com prazos pré-estabelecidos, para remediar a 

falta de algum elemento crítico por motivos de falha, degradação ou inoperância.  
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5.12 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS 

 

 Esta prática tem por finalidade determinar e assegurar os requisitos necessários 

para se conduzir a atividade de identificação e análise, qualitativa ou quantitativa, dos 

riscos envolvidos na atividade que podem resultar em incidentes que comprometam a 

segurança operacional. Posteriormente, deverão ser recomendadas ações de controle e 

redução dos mesmos. 

 Em sua metodologia, devem ser considerados os elementos críticos de segurança 

operacional, análises de riscos de instalações semelhantes, bem como o histórico de 

incidentes, layout, fatores humanas e causas externas. Todos os riscos devem estar 

identificados e atrelados às ações mitigadoras para sua prevenção. 

 Devido à sua importância no contexto de gestão de riscos e prevenção de 

acidentes para esta monografia, este assunto será melhor abordado no item 6.1. 

 

5.13 INTEGRIDADE MECÂNICA 

 

 Para que se mantenha a integridade mecânica das atividades conduzidas, é 

importante que a instalação como um todo, sistemas, estruturas e equipamentos, passem 

por inspeções, testes e manutenções, que deverão estar em concordância com 

recomendações do fabricantes, normas, padrões e boas práticas de engenharia. 

 Portanto, é indispensável a elaboração de procedimentos acessíveis contendo 

instruções de fácil compreensão para a condução de atividades seguras, determinando a 

documentação de todas as atividades que envolvam a integridade mecânica conduzidas a 

bordo, os requisitos de garantia da qualidade na execução e inspeções abrangendo todos 

os elementos críticos. Além disso, qualquer alteração das especificações iniciais de 

projeto deve ser estudada através da gestão de mudanças.  
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5.14 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE GRANDES EMERGÊNCIAS 

 

 Por mais que se tente evitar emergências, em alguns casos, sua ocorrência pode 

ser inevitável e é importante que o operador esteja sempre preparado, com planejamento 

e gerenciamento de grandes emergências bem definidos e adequados.    

 Com base na análise de riscos desenvolvida, prática de gestão nº 12, deve ser 

possível determinar quais são as grandes emergências às quais a instalação está submetida 

e descrever os cenários acidentais associados para, assim, avaliar a capacidade de resposta 

aos mesmos, propondo ações efetivas de resposta.   

 Toda instalação deve possuir um PEI contendo procedimentos para preparação 

e respostas emergencial e podendo ser complementado por recursos e/ou estruturas 

disponíveis em outra locação, denominados como compartilhados. Os cenários 

subsequentes à hipótese acidental de vazamento de óleo necessitam de um plano de 

emergência específico, como, por exemplo, o Plano de Emergência para poluição por óleo 

a bordo, Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP). 

 É obrigatória a realização periódica de exercícios simulados, que deverão ser 

documentados, envolvendo todos os membros da equipe de resposta e abrangendo todos 

os cenários propostos no PEI. Ao final, uma análise crítica deverá ser conduzida de modo 

a verificar a necessidade de revisão do mesmo.  

 Suplementarmente, o plano também pode e deverá ser revisado sempre que 

proposto por análise de risco, em circunstância de modificações física, operacional e/ou 

organizacional que impacte procedimentos ou capacidade de reposta da instalação e, por 

fim, por algum outro critério determinado pela ANP. 

 

5.15 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

 Há a necessidade de elaboração e estabelecimento de procedimentos que 

objetivem a operação segura da instalação, os denominados procedimentos operacionais, 

contendo instrução clara e detalhada para a execução de atividades, focando, a todo 

momento, na especificidade operacional e complexidade das mesmas. 
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5.16 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

 

   O Regulamento Técnico do SGSO das Instalações Marítimas de Perfuração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural estipula que esta prática de gestão tem por finalidade 

descrever os requisitos a serem considerados pelo sistema de gerenciamento de segurança 

operacional de forma a certificar que mudanças previstas, permanentes ou temporárias, 

se encontrem em conformidade com a legislação vigente e com os demais critérios de 

segurança operacional definidos no mesmo.   

 É mandatório ao operador da instalação estabelecer e implementar um 

procedimento destinado ao gerenciamento de mudanças que possivelmente venham a 

impactar na segurança operacional da instalação. O processo deve ser documentado, 

arquivado e disponível para consulta a bordo por um período mínimo de dois anos e, ao 

ser atingido, deverá ser mantida em local previamente definido por mais 5 anos. O 

procedimento deverá ser elaborado contemplando os seguintes requisitos:  

 Definição, descrição e justifica para a mudança; 

 Conduzir levantamento e avaliação prévia dos perigos consequentes à mudança 

e impactos causados;  

 Atualização de documentação e procedimentos que eventualmente possam ser 

impactados; 

 Providenciar treinamento e comunicação, conforme necessidade, a todos os 

envolvidos; 

 Aprovação da mudança por nível gerencial; e 

 Previsão para revisão e nova aprovação de mudanças temporárias. 
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5.17 PRÁTICAS DE TRABALHO SEGURO E PROCEDIMENTOS DE 

CONTROLE EM ATIVIDADES ESPECIAIS 

 

 Esta prática volta a atenção para as atividades que ainda não foram claramente 

abordadas nas demais, as atividades especiais da instalação, que são aquelas que 

necessitam de uma permissão de trabalho para serem conduzidas. Por definição da ANP, 

permissão de trabalho é um “documento emitido por Pessoal Qualificado autorizado pelo 

Operador da Instalação com a finalidade de liberar o equipamento, Instalação ou área para 

serviços”.  

 Primeiramente, o operador deverá estabelecer um sistema de permissão de 

trabalho que, por sua vez, determinará quais tipos de atividades necessitarão de permissão 

de trabalho e medidas adicionais de precaução de mitigação possivelmente necessárias 

para a realização segura das mesmas, através de análise preliminar das condições de 

segurança, contemplando os perigos existentes.   
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6. GESTÃO BASEADA EM RISCOS 

 

 Com a Primeira Guerra Mundial encontrando seu encerramento, em 1919, foi 

assinado o Tratado de Versalhes que, dentre tantas atribuições, determinava a criação da 

International Labour Organization (ILO) ou, como é denominada nacionalmente e, 

também, como será abordada na presente monografia, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), tornando-se o órgão responsável pela formulação e aplicação das normas 

internacionais do trabalho, convenções e recomendações (OIT, 2017). 

 Um dos projetos criados por esta, foi o Programa Internacional para Melhoria 

das Condições de Trabalho e do Meio Ambiente (PIACT), lançado em 1976, cuja 

principal finalidade, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é a de 

“promover ou apoiar iniciativas dos estados-membros de estipular e alcançar objetivos 

definidos de ‘tornar o trabalho mais humano’”. Em outras palavras, o programa visa a 

melhoria da qualidade de vida dos colaboradores de uma empresa, através da 

implementação de uma cultura de segurança que resulte na prevenção de incidentes e 

acidentes, sejam estes de pequenas ou grandes proporções. 

 Para que a prevenção seja bem-sucedida, faz-se necessário o desenvolvimento 

de um processo de análise dos riscos associados a cada passo dos processos e/ou 

instalações presentes em determinada atividade de uma empresa. 

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS 

 

 Primeiramente, é fundamental compreender a diferença básica entre perigo e 

risco, conceitos estes facilmente confundidos e muitas vezes empregados 

equivocadamente como sinônimos. Em 2002, o MTE divulgou o “Código de Práticas da 

OIT” que, consonantemente ao que prega o PIACT, define risco como “situação física 

capaz de causar lesões a pessoas, danos à propriedade ou ao meio ambiente ou uma 

combinação dos três”, sendo perigo, por sua vez, “a probabilidade de evento indesejado 

com determinadas consequências ocorrendo num determinado período ou em 

determinadas circunstâncias. Pode ser expresso ou como frequência (número de 

determinadas ocorrências numa unidade de tempo) ou como probabilidade (probabilidade 



48 
 

de uma determinada ocorrência que seque a uma ocorrência anterior), dependendo das 

circunstâncias”. (MTE, 2002) 

 Em outras palavras, atribui-se a risco toda e qualquer circunstância que ofereça 

dano a algo, seja pessoas, meio ambiente ou propriedade. Por outro lado, tem-se por 

perigo a expectativa com a qual é esperada que os riscos já levantados se concretizem, 

dadas condições específicas. 

 Sendo assim, à fim de evitar que os perigos venham a ocorrer, ou seja, estimular 

a cultura de prevenção de acidentes ao invés de adotar medidas corretivas, é essencial que 

seja elaborada uma análise de riscos definida, novamente, pelo PIACT, como a 

“identificação de acontecimentos indesejáveis que conduzem à materialização do risco; 

análise dos mecanismos pelos quais esses eventos indesejáveis podem ocorrer e, em geral, 

estimativa do alcance, da magnitude e da relativa probabilidade de quaisquer efeitos 

nocivos”. Seu objetivo consiste no desenvolvimento e compreensão de todos os perigos 

associados às operações envolvidas com o cenário escolhido como campo de estudo e, a 

partir disso, estabelecer um plano através do qual os perigos já identificados possam ser 

tratados e mitigados, de forma a sempre mantê-los em níveis toleráveis de segurança. 

 

6.2 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE RISCOS 

 

 A metodologia fundamenta-se na obtenção de informações em quantidade o 

suficiente para que a análise de riscos possa ser conduzida da forma mais abrangente 

possível, ou seja, todos os perigos envolvidos no cenário estudado devem ser mapeados, 

identificados e as respectivas medidas a serem adotadas em função de sua mitigação 

sejam definidas. Possui 3 importantes classificações: (1) qualitativa (Q); (2) semi-

quantitativa (SQ) e; (3) análise Quantitativa do Risco (QRA).  

 No primeiro tipo de metodologia, cada frequência e severidade são 

determinadas, como já indica o nome, de forma qualitativa, embasadas na experiência 

vivida pela equipe envolvida na análise. Já no segundo, os mesmos critérios são 

aproximadamente quantificados tendo intervalos numéricos por referência e, por fim, o 

último leva em consideração a quantificação total e é mais comumente empregado quando 
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há a necessidade de determinação das frequências/consequências referentes aos eventos 

acidentais de maiores proporções. 

 

6.3 HAZID 

 

 HAZID (Hazard Identification) é uma técnica qualitativa cujo propósito é 

identificar os perigos existentes em um cenário, bem como suas consequências, 

classificar os riscos a eles associados e estabelecer as medidas de controle, também 

denominadas barreiras de segurança, preventivas e corretivas, necessárias para que os 

mesmos sejam mitigados. Pode ser aplicada seja a sistemas e processos relacionados a 

atividades específicas ou em uma instalação industrial.  

 Uma vez que possui foco direcionado a aspectos de Segurança do Trabalho e do 

Meio Ambiente, ao serem identificadas as causas, frequência de ocorrência e 

consequências, e suas severidades, de todos os cenários perigosos apresentados, é 

possível indicar os riscos associados a cada um destes. A partir de seus resultados, são 

levantadas informações suficientes para subsidiar os estudos de riscos para que 

possam ser delimitadas as ações necessárias e as recomendações para que todos os 

riscos estejam sob controle (HSE UK, 2006). 

 

6.4 MAHID  

 

 Os grandes eventos acidentais requerem maior atenção e cuidado relativo a seu 

tratamento e gerenciamento e, para tanto, é empregado o Major Accident Hazard 

Identification (MAHID), determinada área contida na matriz de risco destinada a 

distingui-los dos demais expostos.   

 Concluídos o estudo dos cenários dispostos no HAZID e a elaboração da 

matriz de riscos, é então possível identificar os grandes eventos acidentais que, por 

definição, são aqueles que advêm em decorrência ao descontrole de uma certa atividade 

e que, por conseguinte, podem resultar em danos graves à segurança pessoal, ao meio 

ambiente, a instalação e/ou a áreas vizinhas. 



50 
 

 Podem ser citados como exemplos os acidentes nos quais há elementos como: 

colisão de helicóptero com as instalações envolvidas no objeto de estudo; incêndio, 

explosão e /ou liberação de substâncias perigosas resultando em morte, ferimentos, 

efeitos e sequelas a trabalhadores ou moradores da região ou, de alguma forma, no 

comprometimento das atividades exercidas; incidente/acidente de trabalho havendo 

registro de morte e/ou ferimento sério a 5 ou mais indivíduos. 

 

6.5 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS  

 

 Nesta monografia, os riscos e perigos identificados no HAZID e MAHID serão 

avaliados em 3 critérios distintos de modo ao qual, ao serem combinados, seja elaborada 

uma Matriz de Risco. São eles: (1) Categoria de Severidade dos Cenários Acidentais; (2) 

Categoria de Frequência dos Cenários Acidentais e; (3) Categoria de Risco.   

 O primeiro e segundo critérios, descritos nas Tabelas 5 e 6, representam, 

respectivamente, a indicação qualitativa da severidade das consequências do cenário 

acidental e a frequência de ocorrência dos mesmos.  

Tabela 5 – Categorias de Severidade dos Cenários Acidentais. 

Categoria Severidade 
Definição 

Risco Pessoal Risco ao Meio Ambiente 

1 Mínima 

Casos sem afastamento nos quais 

são necessários atendimentos de 

primeiros socorros. 

Sem impactos ao meio 

ambiente. 

2 Baixa 

Lesões graves em colaboradores 

e/ou terceiros; sem lesões 

extramuros. 

Impactos leves, porém, 

reversíveis, ao meio 

ambiente. 

3 Alta 

Fatalidades envolvendo pessoas 

intramuros; Lesões graves em 

pessoas extramuros. 

Impactos severos, porém, 

reversíveis a médio prazo, 

ao meio ambiente. 

4 Muito Alta 
Casos com múltiplas fatalidades 

intra ou extramuros. 

Impactos irreversíveis ou 

reversíveis em longo 

prazo. 
Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 
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Tabela 6 – Categorias de Frequência dos Cenários Acidentais. 

Categoria Frequência Definição 

A 

Muito remota (ocorrência 
menor que 1 vez em 100 

anos) 

Conceitualmente possível, porém, devido à 

inexistência de referências teóricas, é 

improvável sua ocorrência durante a vida útil 

da instalação. 

B 
Remota (ocorrência de 10-5 

a 10-3 em 100 anos) 

Ocorrência improvável durante a vida útil, 

apesar de haver referências históricas.  

C 
Improvável (ocorrência de 

10-3 a 10-2 em 100 anos) 

Provável de ocorrer até uma vez durante a 

vida útil da instalação. 

D 
Provável (ocorrência de 1 

em 30 anos a 1 por ano) 

Provável ocorrer mais de uma vez durante a 

vida útil da instalação. 

E 
Frequente (ocorrência 

maior que 1 vez por ano) 

Provável ocorrer muitas vezes durante a vida 

útil da instalação. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 

 A Categoria de Risco é a indicação qualitativa do nível de risco associado ao 

cenário acidental, resultante da combinação dos dois primeiros, frequência e severidade. 

A partir dela, tem-se a percepção da aceitabilidade ou não de um risco, mediante seus 

possíveis produtos subsequentes, em caso de cenário acidental, apresentado na 

Tabela 7.  

Tabela 7 – Categorias de Risco. 

Categoria de Risco Definição 

Tolerável (T) 

Medidas de controle existentes são suficientes para garantir a 

segurança da atividade. Não é necessário a adoção de medidas 

adicionais, porém, deve haver monitoramento para que as já 

existentes estejam asseguradas.  

Moderado (M) 

Medidas de controle operam conforme padrões de desempenho 

pré-estabelecidos. Apesar de existente, o risco é tolerável por 

não apresentar probabilidade significativa de ocorrência.  

Crítico (C) 

Medidas de controle existentes são insuficientes para garantir a 

segurança da atividade. Medidas adicionais devem ser adotadas 

de modo a reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou 

severidade das consequências. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016). 

 Tendo por referência as Tabelas 5, 6 e 7, é possível elaborar uma Matriz de 

Riscos, conforme ilustra a Tabela 8. Através desta, a severidade de um perigo é associada 

à sua respectiva frequência/probabilidade de ocorrência, o que favorece uma visão mais 

abrangente sobre as condições impostas ao cenário avaliado e à natureza do risco ao qual 

se é exposto, informando sua categoria de risco (T, M ou C) e se há necessidade de medida 

adicional de controle e suas possíveis consequências.  
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 É importante ter em mente que, embora um certo risco esteja classificado em 

severidade muito alta, sua frequência/probabilidade de ocorrência pode ser tão remota, 

que será considerado moderado. Ou então, por outro lado, mesmo que possua severidade 

mínima, devido ao fato de ser esperado que ocorra muitas vezes durante a vida útil do 

cenário estudado, o mesmo não pode ser considerado tolerável, sendo consequentemente, 

também classificado como moderado. 

Tabela 8 – Matriz de Riscos. 

 
Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 

 Para fins deste estudo, foram classificados como grandes eventos acidentais 

todos os cenários identificados no HAZID com classificação crítica e também os quais, 

apesar de classificadas como moderadas, apresentam severidade muito alta, isto é, 

múltiplas fatalidades e/ou impactos irreversíveis ou reversíveis a longo prazo ao 

meio ambiente. A Tabela 9 exibe esta proposta de maneira a que favoreça a 

compreensão do leitor. 
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Tabela 9 – Representação do MAHID na Matriz de Riscos. 

 
Fonte: Elaboração própria adaptada de HSE UK (2016) 

 Mesmo que muitas vezes seja considerada uma conclusão óbvia, é pertinente 

salientar que, em hipótese alguma, atividades que expõe riscos críticos não devem ser 

executadas, a menos que haja a implementação de medidas de controle de segurança 

adicionais e que seja comprovado, através de um novo estudo, que as mesmas são eficazes 

e que os riscos associados uma vez considerados críticos, não mais classifiquem-se como 

tais.  

 Para que os riscos e perigos levantados em todos os estudos realizados sejam 

devidamente monitorados, é preciso haver um “conjunto de medidas para conseguir 

manter ou melhorar a segurança da instalação e de seu funcionamento” e, a isso, se atribui 

o conceito de Gestão baseada em Riscos ou, como também é nomeado, Gerenciamento 

de Riscos. (MTE, 2002). 
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7. GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 O Center for Chemical Process Safety (CCPS), define a Gestão de Mudanças, 

ou Managment of Change (MOC), como um processo que envolve a avaliação e controle 

de modificações atribuídas a instalações, projeto, operações, organizações e atividades, 

desde o planejamento até a implementação, para assegurar que riscos, novos ou já 

existentes, a funcionários, sociedade, patrimônio e meio ambiente não sejam 

potencializados sem o conhecimento prévio.  

 Complementarmente, a sociedade classificadora de navios American Bureau of 

Shipping (ABS), expõe que se trata de uma combinação de políticas e procedimentos 

utilizados para avaliar os impactos em potencial de uma mudança proposta para que não 

resulte em riscos inaceitáveis. Define ainda que mudança é toda modificação, adição ou 

substituição de qualquer aspecto dentro da organização que não esteja dentro das 

especificações atuais da empresa. 

   

7.1 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 A história tem muitos exemplos de mudanças inadequadas que resultaram em 

acidentes catastróficos. Um programa bem documentado de MOC pode ser usado para 

demonstrar o compromisso de uma organização em relação à devida diligência em 

esforços de mitigação de risco. 

 Existem características relativas à natureza das operações marinhas ou offshore 

que transmitem maior importância na implementação de um programa efetivo. Por 

exemplo, o espaço limitado para peças de emergência sobressalentes significa que muitos 

reparos de emergência que poderiam ser realizados no mar, devem esperar até que as 

peças apropriadas possam ser adquiridas. Da mesma forma, a limitação, fadiga e troca de 

turno da equipe podem levar à implementação de mudanças cujos impactos associados 

não foram apropriadamente compreendidos. 

 As estratégias de gerenciamento de riscos e a forte administração formam a base 

de um MOC eficaz. A capacidade de analisar e compreender adequadamente os efeitos e 



55 
 

o riscos associados ao impacto de uma mudança proposta proporcionará à organização 

uma visão vital para decidir e concluir a mudança. 

 Este sistema pode efetivamente diminuir a ocorrência de incidentes indesejáveis 

ocasionados pela mudança. Estudos sobre as causas dos incidentes revelam que ocorrem 

acidentes de ferimentos graves a uma taxa desproporcional durante atividades de trabalho 

incomuns e não rotineiras. O estabelecimento de políticas para gerenciar equipamentos e 

desvios operacionais e organizacionais das condições normais existente proporcionará 

maior segurança, proteção à propriedade e preservação do meio ambiente e da reputação 

comercial da empresa.  

 

7.2 APLICABILIDADE DA GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 Um sistema que exija o gerenciamento de mudanças para cada modificação 

provavelmente se tornará oneroso. Por esta razão, é importante prestar especial atenção 

às atividades e sistemas para os quais o MOC será implementado, a aplicabilidade de seu 

ciclo de vida, o tipo de mudanças a serem avaliadas e as fronteiras e simultaneidade com 

outros programas administrativos ou elementos. 

 Todos os funcionários devem ter a liberdade de sugerir modificações que 

acreditam proporcionar um impacto positivo em seu local de trabalho. O processo é 

iniciado quando algum colaborador, qualquer um, identifica a necessidade de mudança 

ou reconhece que uma situação de mudança já está se desenvolvendo. (ABS, 2013) 

 Reconhecida a mudança potencial, o próximo passo será determinar se é, de fato, 

uma mudança que necessite aplicação de processo MOC ou, simplesmente, uma 

substituição em espécie, isto é, a substituição de um elemento por um outro de 

especificações equivalentes. Quando não há especificações ou diretrizes disponíveis, 

dependerá do julgamento dos envolvidos para a tomada de decisão, porém há três 

perguntas que podem auxiliar: 

 A mudança envolve especificações idênticas?; 

 A mudança envolve parâmetros de serviço idênticos?; e 

 É uma substituição de rotina? 
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 Caso as respostas para todas as três perguntas seja “sim”, comumente confirma 

ser uma substituição em espécie, não havendo necessidade para gerenciamento. Porém, 

caso ainda permaneçam dúvidas quanto à determinação, a Tabela 10 pode ser consultada 

como mais uma medida de auxílio.  

Tabela 10 – Fatores para determinação de substituição em espécie. 

Mudança Descrição Considerações 

Especificações  

Especificações físicas, 

mecânicas, elétricas ou 

químicas 

Inclui materiais de construção, medições, peso, 

força, testes, desempenho, produtos químicos 

de manutenção. 

Uma mudança no fornecedor ou fabricante para 

o item deve desencadear um processo de 

gerenciamento de mudanças que envolve a 

contratação, bem como o pessoal técnico 

responsável. 

Serviços Condições de operação 

Temperatura e pressão de serviço, fluídos aos 

quais o item de substituição está exposto, se 

expostos a condições atmosféricas. 

Rotina 

A substituição deve-se ao 

fato de o item estar no 

final de sua vida útil 

Substituição no final da vida útil do item. Se a 

substituição for uma atualização, então ela deve 

ser tratada como uma mudança. 

Se substituições de rotina estão ocorrendo com 

frequência maior do que a previsto, pode 

indicar um problema persistente com o item. 

Nesses casos, deve ocorrer uma investigação 

para determinar se uma condição de alteração 

subjacente pode ter se desenvolvido e ser a 

causa das falhas. 
Fonte: Elaboração própria adaptada de ABS (2013). 

 Ao tentar avaliar modificações "não físicas", como as de pessoal, estrutura 

organizacional, relatórios e procedimentos, é considerada como a melhor prática, o 

emprego de matrizes de competência e treinamento como assistência para decidir se o 

ajuste pode representar um risco para as operações atuais e ser considerado uma 

"mudança" no ambiente de trabalho. Essas matrizes incluem fatores como competências, 

tempo de serviço, experiência na indústria, treinamento com sistemas e equipamentos 

similares, entre outros. Políticas, processos e procedimentos existentes, organogramas 

devem ser levados em consideração ao decidir se uma mudança organizacional proposta 

constitui uma substituição em espécie. 

 A Tabela 11 apresenta uma lista de verificação, checklist, proposta pela ABS 

que fornece exemplos típicos de cenários de mudança que podem ser encontrados nas 

indústrias marinhas e offshore, acompanhadas de raciocínios para ajudar a decidir se 
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devem ou não ser controlados. Caso a resposta a qualquer uma das perguntas nele contidas 

seja “não”, trate-se de uma mudança que requer gerenciamento por MOC. Se ainda assim 

não foi possível assegurar que é uma mudança em espécie, a abordagem mais segura é 

dar prosseguimento ao processo. 

 Uma vez que foi determinada a necessidade de gerenciamento da mudança, dá-

se início ao processo, sendo a identificação do seu tipo o primeiro passo a ser dado.  

 

  



58 
 

Tabela 11 – Checklist de decisão para mudanças marítimas e offshore típicas. 

Tipo de 

mudança 
Verificação Sim Não 

Instalação 

O novo modo de operação é equivalente a um modo de operação anterior 

que foi gerenciado com sucesso? 
□ □ 

A equipe presente está familiarizada com este modo de operação? □ □ 
Todas as modificações da interface base/offshore para o novo modo de 

operação já foi realizado antes? 
□ □ 

A mudança requer modificação em procedimentos e manuais? □ □ 

Novo 

equipamento ou 

software 

O novo equipamento tem as mesmas especificações de desempenho, 

funcional, material, de manutenção, de sistemas de controle e 

dimensional dos equipamentos anteriores? 
□ □ 

Os procedimentos existentes são aplicáveis a este novo equipamento? □ □ 

Novas cargas 

perigosas/ 

hidrocarbonetos

/ químicos 

A nova carga perigosa/hidrocarboneto/químico tem propriedades semelhantes às 

anteriores em termos de: 

Incêndio e explosão? □ □ 

Toxicidade? □ □ 

Corrosão? □ □ 

Reatividade? □ □ 

Resposta a derramamento? □ □ 

Propriedades físicas (ponto de ebulição e congelamento, expansão 

térmica, decomposição, pressão de vapor)? 
□ □ 

Compatibilidade química com outras cargas/ materiais manipulados? □ □ 

Manipulação de 

nova carga/ 

material 

Há os equipamentos necessários e a tripulação está capacitada para o 

manuseio seguro, o carregamento ou a descarga da nova carga/ material? 
□ □ 

Há procedimentos disponíveis para lidar com a nova carga/material? □ □ 

Pessoal 

O novo candidato cumpre os requisitos de competência, treinamento, 

formação e experiência para o cargo? 
□ □ 

Para mudanças organizacionais em terra (eliminando posições, 

reestruturação e outros), hierarquia, responsabilidades de trabalho e carga 

de trabalho permanecem inalteradas? 
□ □ 

Contratadas 

Alteração de contratadas que trabalham em áreas ou atividades, seja por empresa ou 

regulamento, estão sujeitas a MOC, a menos que se trate de uma substituição em espécie. 

Ao responder “sim” a todas as perguntas abaixo, trata-se de uma substituição em espécie. 

A contratada já trabalhou com a empresa antes? □ □ 
A contratada está familiarizada com os regulamentos e colaboradores da 

empresa? 
□ □ 

As contratadas já trabalharam com este tipo de navio/ instalação antes? □ □ 

As contratadas já trabalharam com esse tipo de equipamento? □ □ 

As contratadas já trabalharam no local antes? □ □ 

As contratadas foram qualificadas pela empresa antes? □ □ 
Há recursos para monitorar e supervisionar adequadamente a qualidade 

do trabalho e a segurança da contratada? 
□ □ 

Pedido de ação 

corretiva/ 

Recomendação 

de análise de 

perigos 

As mudanças iniciadas como resultado de uma não conformidade, ação corretiva, 

investigação de incidentes ou análise de risco podem ter o potencial de afetar operações a 

bordo e em terra e, como tal, devem ser avaliadas através do sistema MOC. 

A mudança é uma substituição em espécie? □ □ 

A mudança está isenta do programa MOC da empresa? □ □ 
Novo 

regulamento, 

procedimento, 

norma ou 

registro 

A análise preliminar de impacto pode assumir a forma de análise de 

lacunas para identificar os novos requisitos propostos. Esse tipo de 

mudança quase sempre requer MOC para identificar de forma abrangente 

potenciais impactos e desenvolver o plano de implementação. 

De modo 

geral, MOC 

necessário 

Fonte: Elaboração própria adaptada de ABS (2013). 
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7.3 TIPOS DE MUDANÇAS 

 

 Podem ser citados vários exemplos de mudanças em uma organização e, como 

já explanados, para alguns há a necessidade da aplicação de um processo MOC e para 

outros não, como no caso da substituição em espécie. Para aquelas controladas por um 

programa MOC faz-se a distinção entre elas de acordo com a categoria em que cada uma 

melhor se enquadra, podendo ser uma mudança de equipamentos, operacional ou 

organizacional.  

 A primeira categoria, como o próprio nome já sugere, destina-se a mudanças 

ocorridas em equipamentos ou em tecnologias. A segunda, por sua vez, abriga aquelas 

que afetam os controles administrativos ou no sistema de gerenciamento, de forma a 

realizar alguma alteração em processos que ditam o meio de conduta da organização.  

 Por fim, a terceira inclui modificações de pessoal e equipes, na estrutura de 

gestão, regulamentos, políticas. Alterações como o realinhamento de recursos 

organizacionais resultantes de aquisições, fusões, joint ventures e alianças devem ser 

avaliadas para fornecer consistência com os objetivos de QSMS para minimizar efeitos 

adversos sobre o risco da empresa. Quando mudanças organizacionais como mudanças 

na hierarquia, eliminação de funções, reestruturação ocorrem, é necessário um controle 

de mudanças para verificar se a nova atribuição de responsabilidades foi claramente 

avaliada e explicitamente documentada. 

 A Tabela 12 apresenta os tipos de mudança acompanhados de uma breve 

descrição e alguns exemplos de aplicação. 
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Tabela 12 – Os tipos de mudança de um processo MOC. 

Tipo Descrição Exemplos gerais Exemplos offshore 

Equipamento 

Mudanças de 

equipamentos ou 

tecnológicas. 

Novo equipamento. 
Aquisição de um 

novo navio. 

Substituição ou 

modificação de 

equipamento. 

Novas instalações. 

Substituição ou 

modificação do hardware 

de computadores. 

Utilização de novos 

fluidos (lama de 

perfuração, aditivos 

de processo). 

Novos produtos químicos 

de manutenção. 

Mudança de 

utilização de 

pipeline. 

Operacional 

Mudanças nos 

controles 

administrativos 

ou no sistema de 

gestão que define 

a forma como os 

processos são 

conduzidos em 

toda a 

organização. 

Desvio de programas de 

manutenção preventiva ou 

integridade mecânica. 

Mudança nos 

padrões de 

negociação. 

Resposta a circunstância 

externa não definida em 

procedimento padrão. 

Novo tipo de carga. 

Mudança em documento 

controlado. 

Mudanças na 

logística do 

translado para 

embarque na 

instalação. 

Implementação de novos 

procedimentos. 

Desvios no plano de 

construção e 

execução de poço. 

Organizacional 

Mudanças de 

pessoas 

(tripulação, 

equipe técnica, 

funcionários), 

estruturas de 

gestão, de turno, 

políticas da 

empresa, 

regulamentos, 

fusões, etc. 

Novas contratadas. 
Rotatividade e/ou 

troca de tripulantes. 

Mudanças no 

gerenciamento (onshore 

e/ou offshore) 

Embarque de nova 

tripulação. 

Novos regulamentos. 
Transferência de 

Classe. 

Aquisições, fusões, joint 

ventures e alianças. 

Mudança ou adição 

de bandeira à frota. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de ABS (2013). 
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7.3.1 Circunstâncias Especiais 

 

 Simultaneamente à determinação do tipo de mudança, deve-se identificar 

também se ela é caracterizada como permanente, temporária ou de emergência. Mudanças 

permanentes, como o próprio nome já sugere, são aquelas presumidas como definitivas 

para uma organização e seguem o fluxo normal de processo MOC, que será apresentado 

mais adiante.  

 Uma vez que se é determinado que se trata de mudança de caráter temporário ou 

emergencial, o programa deve oferecer flexibilidade para controle das mesmas diante 

circunstâncias especiais, estabelecendo prazos para reavaliação e, se necessário, 

revalidação. 

 

7.3.1.1 Mudanças temporárias 

 

 Reparo, testes, calibração e/ou substituição de sistemas críticos que requerem 

desativação de segurança, procedimentos de solução alternativa, inativação temporária de 

recursos de segurança para manutenção, troca temporária de tripulantes, instalação de 

tubos e conexões temporárias. Estes são alguns exemplos de mudanças temporárias. 

 Uma mudança temporária é empregada quando se há conhecimento de que 

existirá por um curto e predeterminado período de tempo. O gerenciamento de 

procedimentos de mudança para as mudanças temporárias deve seguir o mesmo processo 

que uma mudança permanente, em contrapartida eles são válidos apenas até o prazo de 

vencimento, pois podem levar um nível de risco mais alto do que é determinado como 

aceitável.  

 Ao ter um limite de tempo, prevê o retorno às condições originais do sistema ou 

que outras etapas sejam endereçadas, incluindo a possibilidade de tornar-se uma mudança 

permanente, caso este seja alcançado.   

 A conversão de uma mudança temporária para uma mudança permanente exige 

que um novo processo MOC seja iniciado, que será destinado a destacar melhorias na 



62 
 

mudança proposta como, por exemplo, medidas de controle de risco que oferecem menor 

risco do que a atual situação temporária, levando em consideração que, embora tolerável 

enquanto provisório, seria inaceitável se permanente. As mudanças temporárias 

normalmente requerem documentação menos expressiva do que as mudanças 

permanentes, ressaltando a importância de reiniciar o processo MOC ao converter uma 

mudança temporária em uma permanente, a fim de identificar as atualizações necessárias 

para documentos, procedimentos e treinamento. 

 O operador deve definir um prazo máximo permitido para uma mudança 

temporária, normalmente de seis meses ou até a próxima docagem. Não é incomum 

algumas empresas o estenderem para que a mudança seja convertida para permanente, 

porém, em ambos os casos, um sistema deve ser configurado para rever todas as 

mudanças temporárias focando em suas datas de validade, para verificar se o sistema 

retornou à condição inicial, se foi iniciado novo processo de MOC para tornar a mudança 

permanente ou se o prazo foi prorrogado.  

 É importante ressaltar que a postergação da validade não é a maneira correta a 

se proceder, exceto em circunstâncias excepcionais, e requer uma consideração cuidadosa 

e documentada no formulário MOC, que inclui, no mínimo, revalidação e reavaliação de 

impacto ou risco e aprovações adequadas. (ABS, 2013) 

 

7.3.1.2 Mudanças emergenciais 

 

 Embora não seja mencionado em legislação brasileira ou no SGSO da ANP, a 

ABS estabelece que, em contexto emergencial, mudanças necessárias para garantir a 

segurança na instalação devem ser conduzidas em caráter de urgência e o fluxo de 

processo deve ser mais curto, a fim de agilizar o processo. 

 Uma mudança de emergência deve ser conduzida apenas em situações de 

emergenciais reais. Geralmente, a situação é tal que a implementação da ação é urgente e 

as pessoas necessárias para aprová-las, de acordo com os requisitos do processo escrito, 

podem não estar disponíveis em tempo hábil para reverter a situação e, assim, a segurança 

fica comprometida.  Alguns exemplos de situações que a requerem são observados diante 
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a necessidade de correção de uma deficiência que represente em uma ameaça imediata à 

segurança das pessoas, do meio ambiente e/ou instalação, iminente poluição ao meio 

ambiente ou, até mesmo, ameaças externas, como desastres naturais e temperaturas 

extremas, que podem resultar na perda de carga. 

 Em uma situação de emergência, a mudança deve ser estudada, revisada e 

implementada, verbalmente ou mantendo registros por escrito, pelos membros mais 

experientes da equipe e uma análise de risco deve ser desenvolvida, aproveitando ao 

máximo os recursos e tempo disponíveis e focando somente nos riscos imediatos à 

mudança. Em instalações offshore, o processo deverá ser aprovado pela pessoa de maior 

autoridade na instalação, ultimate work autority (UWA), responsável pela segurança e 

tomada de decisões em emergências.  

 Controlada a situação, a mudança deve ser completamente avaliada e 

documentada, conforme estabelecido no procedimento. Esta conduta servirá de auxílio 

para determinar se a mudança deverá ser revertida, isto é, retorno às condições iniciais 

anteriores à emergência, ou mantidas como uma mudança temporária ou permanente, já 

que, posteriormente, haverá disponibilidade de tempo e recursos, podendo-se propor 

ainda uma mudança diferente para resolver problemas semelhantes no futuro.  

 

7.4 ETAPAS DA GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 Independente da cultura, organização, valores e programas de uma empresa, 

existem 6 importantes etapas distintas a serem seguidas quando se vê a necessidade de 

aplicação e desenvolvimento de um processo formal de MOC: 

 Etapa 1: Revisão Inicial; 

 Etapa 2: Revisão Sênior; 

 Etapa 3: Análise detalhada de riscos; 

 Etapa 4: Aprovação;  

 Etapa 5: Implementação; e 

 Etapa 6: Verificação e Encerramento. 
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7.4.1 Etapa 1: Revisão Inicial 

 

 Nesta etapa justifica-se a mudança e desenvolve-se uma análise inicial dos riscos 

a ela associados para que um plano de implementação possa ser proposto, contemplando 

todas as opções de controle de risco e barreiras de segurança adicionais, caso necessárias. 

Normalmente, envolve a conclusão de um checklist ou seções iniciais do formulário MOC 

para orientar o usuário através da análise necessária, respondendo a algumas perguntas 

chave associadas a três aspectos: Justificativa e Abrangência; Análise Preliminar de 

Impacto; e Plano de Implementação. 

 É importante ressaltar que o processo MOC a ser descrito é direcionado a 

mudanças permanentes, no entanto, existem dois outros tipos, empregados em 

circunstâncias especiais, que serão levantados mais adiante, as temporárias e 

emergenciais. Para elas, o processo como um todo sofre algumas modificações e, por este 

motivo, é muito importante a correta identificação da mudança nesta etapa, para que o 

processo seja conduzido adequadamente.    

 

7.4.1.1 Justificativa e Abrangência 

 

 O primeiro passo é certificar de que a mudança sugerida ou observada é, de fato, 

necessária, se o gerenciamento será necessário e, em caso afirmativo, se o mesmo deverá 

ser conduzido através do programa MOC. Sendo assim, como ponto de partida para 

qualquer proposta de alteração, deve haver explicação clara da modificação proposta, 

incluindo as razões pelas quais é necessária e o que se espera alcançar através dela, 

fornecendo uma descrição suficientemente detalhada para permitir que o aprovador 

compreenda a situação com facilidade e precisão, não deixando margem para dúvidas. 

 O aprovador tem por encargo averiguar a aplicabilidade da mudança, 

assegurando o seu enquadramento ou não no âmbito do gerenciamento MOC e, para isso, 

deve ter um bom entendimento acerca do assunto.  
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7.4.1.2 Análise Preliminar de Impacto 

 

 Normalmente, uma mudança é proposta porque é vista como algo que, de alguma 

forma, será vantajoso à empresa, no entanto, ao não ser corretamente avaliada, pode 

causar impactos prejudiciais tão significantes, que sobrepõem os benefícios almejados. 

 Uma vez que é decidido que a mudança precisa ser gerenciada de acordo com a 

metodologia MOC, o responsável pela mudança e o seu iniciador, pessoa que identificou 

a necessidade ou ocorrência da mesma, são encarregados de conduzir um brainstorm 

eficiente de modo a determinar todos os potenciais impactos em consequência da 

alteração. Devem ser listados, particularmente, eventuais implicações significativas a 

questões relacionados com as áreas de segurança, meio ambiente, economia e comercial 

da empresa. Este brainstorm resultará na concretização da análise preliminar de impacto. 

 O treinamento em identificação e gestão de riscos é essencial para garantir a 

integridade na análise e uma ferramenta muito útil para auxiliar os responsáveis pela 

revisão inicial, é a adoção de checklists com instruções elaboradas com base nos 

formulários MOC.   

 Até este ponto, o processo envolveu o iniciador e o responsável pela mudança, 

podendo estes ser a mesma pessoa. Se a mudança for simples e os impactos forem 

considerados sem muita significância, a análise feita por eles é tida como suficiente e não 

há necessidade de esforços adicionais. Por outro lado, uma mudança que foi avaliada 

como tendo grandes impactos potenciais, provavelmente precisará de uma análise 

adicional para identificar melhor as possíveis consequências e medidas de controle para 

mitigar os riscos. Isso geralmente eleva a quantidade de recursos e especialistas 

necessários, bem como a profundidade da análise. 

 Mudanças pessoais e organizacionais requerem uma abordagem especial para 

identificar os riscos. Uma dessas abordagens é o mapeamento de tarefas e indivíduos da 

situação existente para a proposta. O mapeamento envolve a identificação de todo o 

pessoal afetado pela mudança e a identificação das tarefas que cada pessoa realiza. A lista 

de tarefas deve incluir suas tarefas primárias e quaisquer funções especiais, como 

respondentes de emergência, além das competências necessárias e o tempo que se espera 

que seja gasto em cada tarefa. Esta informação é cuidadosamente comparada, verificando 
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que, para cada indivíduo, a carga de trabalho é razoável, as tarefas simultâneas podem ser 

realizadas realisticamente e se as competências correspondem aos requisitos para a tarefa. 

Em caso de não correspondência, serão identificados os treinamentos necessários para 

permitir que todos realizem as tarefas esperadas. 

 

7.4.1.3 Plano de Implementação 

 

 Um plano de implementação deve ser desenvolvido a fim de descrever a forma 

como a mudança será executada, incluindo medidas de controle administrativo ou de 

engenharia recomendadas para mitigar os riscos causados pela mudança. Além disso, nele 

são definidos ações específicas, prazos e responsabilidades para resolver todo e qualquer 

problema referente a qualidade, segurança, meio ambiente e saúde (QSMS) ou impacto 

negativo antes da implementação da mudança, como, por exemplo, controles para 

mitigação de riscos associados, notificações e treinamentos necessários e atualização de 

documentação.  

 

7.4.2 Etapa 2: Revisão Sênior 

 

  Uma vez que os impactos são avaliados na Revisão Inicial, a etapa de avaliação 

sênior envolve a apresentação da análise inicial à autoridade de aprovação designada. 

Antes que uma mudança possa ser implementada, o aprovador deve revisar e concordar 

com a base para a mudança, confirmar que a análise de impacto preliminar não identificou 

preocupações significativas que justifiquem o cancelamento da alteração proposta e que 

a mesma esteja em concordância com o plano de implementação.  

 Se o aprovador demonstrar alguma preocupação com relação ao resultado da 

revisão inicial, a mesma deve ser repetida com enfoque no fornecimento de contribuições 

substanciais, de modo a abordar e corrigir as preocupações apontadas ou, então, a 

proposta de mudança é rejeitada, o processo é considerado como concluído e é arquivado 

para referências futuras. 
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7.4.3 Etapa3: Análise Detalhada de Riscos 

 

 Quando a análise preliminar de impacto identifica que há potencial para grandes 

consequências ou quando sua própria complexidade já garante esta condição, é necessária 

uma maior investigação para avaliar os riscos potenciais. Nestes casos, recomenda-se que 

o responsável ou o aprovador da mudança solicitem uma segunda análise de riscos, dessa 

vez mais detalhada e abrangente.  

 Uma das principais diferenças entre a análise preliminar de impacto e a análise 

detalhada de riscos é o número de pessoas envolvidas na tarefa, pois esta requer uma 

equipe multidisciplinar de especialistas. Ela deve fornecer esclarecimentos adicionais 

sobre a natureza dos riscos a serem controlados e, como resultado, produzir uma lista de 

requisitos ou controles a serem implementados antes de efetuar mudanças. 

 Deverá basear-se em cenários de falha que forçam o analista de risco a pensar 

em todos os aspectos que podem ou poderiam dar errado de alguma forma que, dentro de 

uma instalação offshore, podem variar de acordo com a operação realizada no momento 

da falha e, portanto, todas as operações relevantes devem ser consideradas, podendo 

incluir, por exemplo, a perfuração de poços, produção, completação e outras mais.  

 Os benefícios completos do gerenciamento de mudanças só são realizados 

quando o analista de risco adota uma abordagem de ciclo de vida na identificação de 

problemas associados à mudança. Os riscos decorrentes da mudança podem ocorrer antes, 

durante e após a implementação da mudança. Por exemplo, antes de implementar uma 

mudança que envolva um sistema existente, as atividades de preparação podem afetar 

negativamente um sistema interconectado. Enquanto a mudança está sendo executada, há 

preocupações típicas de segurança para as pessoas envolvidas no reparo, bem como 

potenciais efeitos nos sistemas interconectados. Após a implementação da alteração, a 

carga adicional pode resultar em problemas com o sistema já existente. 

 Os cenários de falha típicos não devem apenas considerar falhas associadas a 

todos os modos de operação, mas também possíveis falhas ou impactos durante todo o 

ciclo de vida, tais como: 
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 Remoção do antigo dispositivo, sistema ou procedimento; 

 Instalação do novo sistema; 

 Transição de um estado para outro; 

 Mudança no local; 

 Manutenção para suportar o novo sistema; e 

 Segurança e preocupações ambientais associadas ao descomissionamento quando 

o fim de vida é alcançado. 

 Isso é substancialmente mais do que apenas considerar a forma como o novo 

sistema pode falhar e as consequências decorrentes disso. Uma vez que os cenários de 

falha são identificados, as consequências podem ser avaliadas com base em impactos 

negativos quanto a aspectos de QSMS, patrimônio e valores comerciais. 

 

7.4.4 Etapa 4: Aprovação 

 

 Se o Plano de Implementação apresentado na Análise Preliminar de Impacto ou 

na Análise Detalhada de Risco for aprovado, a mudança pode ser executada. 

 Recomenda-se que os resultados da análise de impacto inicial sejam confirmados 

e validados pelo aprovador. Uma mudança cujos impactos potenciais foram mal 

analisados pode resultar em um planejamento de implementação insuficiente. Isso 

aumentará a exposição ao risco e a probabilidade de impactos significativos e prejudiciais. 

 Para realizar adequadamente a revisão técnica, é fundamental que o aprovador 

seja competente no campo ou domínio onde a mudança está ocorrendo. Por exemplo, em 

uma empresa de transporte marítimo, um gerente sem formação em engenharia 

normalmente não possui as competências necessárias para fornecer, sozinho, a aprovação 

de uma mudança estrutural. Essa mudança geralmente é revisada para aprovação por um 

engenheiro ou arquiteto naval devidamente qualificado. 
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 Se o aprovador não concordar com o resultado das avaliações ou com o plano de 

implementação proposto, ele pode rejeitar a mudança e fechar o MOC ou solicitar a 

revisão das análises preliminar e/ou detalhada. 

 

7.4.5 Etapa 5: Implementação 

 

 A etapa de implementação trata da execução da mudança, conforme plano de 

implementação já proposto, sempre incluindo em suas ações a atualização de documentos 

afetados pela mudança, comunicação desta e capacitação e treinamento pertinente ao 

pessoal acometido.  

 

7.4.5.1 Documentação 

 

 A gestão da mudança exige um controle efetivo da documentação. Os 

documentos de diferentes áreas, como desenhos, procedimentos, checklists, licenças, 

planos de resposta de emergência, manuais de treinamento, código de software, 

sinalização podem necessitar de atualização para que possam refletir uma alteração 

aprovada. Um checklist bem definido deve estar disponível para ajudar a identificar todos 

os processos de gerenciamento que podem ser impactados pela mudança.  

 Os procedimentos devem ser atualizados para refletir a modificação desejada e 

utilizados como forma de treinamento dos funcionários. Ao modificar o equipamento, os 

documentos típicos revisados são referentes a processos e procedimentos mecânicos, 

diagramas de fluxo, especificações de trabalho seguras, métodos de inspeção, frequências 

de manutenção e teste. 
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7.4.5.2 Comunicação e Treinamentos 

 

 Antes que a mudança seja implementada, todos os funcionários possivelmente 

por ela afetados devem estar cientes de suas implicações, com ênfase às suas 

consequências e às preocupações especiais a serem consideradas.  

 Para o caso de mudanças de emergência, onde, por natureza, a mudança não pode 

ser comunicada de antemão, a notificação deve ocorrer imediatamente após a execução 

da mudança para aconselhar o pessoal em atividade. De modo a englobar as trocas de 

turmas de pessoal embarcado, deve existir um mecanismo formal com a finalidade de 

conscientização sobre a mudança àqueles que não estavam embarcados no decorrer da 

mesma.  

 O meio e abrangência de comunicação e treinamento devem levar em 

consideração a complexidade e seriedade da mudança. Confiar em notificações passivas, 

como entradas em livros de registro ou documentação em procedimentos podem acabar 

sendo ignorados ou passando despercebidos e, portanto, não devem ser as únicas maneiras 

de se comunicação com o pessoal, podendo incluir também, por exemplo, e-mail, 

reuniões, conferências, campanhas de conscientização completa e treinamento formal. 

Toda e qualquer modificação na documentação, nos desenhos do processo, em análises 

de riscos também devem ser comunicadas para demonstrar a transparência do processo. 

 

7.4.5.3 Execução 

 

 Antes de executar a mudança, o seu responsável deve confirmar que todas as 

medidas de controle de riscos levantadas nas análises de riscos estão mapeadas no plano 

de implementação e que todos os funcionários possivelmente afetados tenham 

conhecimento sobre ela e treinamento apropriado. Somente quando em conformidade 

com esses critérios, a mudança deverá ser executada. 
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7.4.6 Etapa 6: Verificação e Encerramento 

 

 Após a implementação da mudança, é tido como boa prática revisitá-la a curto 

prazo com a finalidade de avaliar sua eficácia, porém, finalizar a atualização de 

documentos antes de executá-la pode ser uma tarefa difícil de se concretizar e, por isso, 

esta etapa se originou de modo a verificar se foi realizado o acompanhamento das ações 

indicadas no plano de implementação, atendendo a exigências e prazos, antes do 

encerramento do processo. Para as mudanças temporárias, esta etapa servirá para 

certificar que as mesmas tenham sido convertidas em permanentes ou, então, revertidas 

para as condições iniciais dentro do prazo concedido. Lembrando que se for determinada 

a conversão, um novo processo deve ser iniciado. 

 

7.4.6.1 Encerramento 

 

 Todas as mudanças que passaram pelo processo de revisão do MOC, mesmo que 

eventualmente sejam rejeitadas, devem ser assinadas e arquivadas para referências 

futuras, como propostas de mudanças semelhantes, auditorias e inspeções. Este é um 

passo essencial para poder auditar e monitorar o programa, sempre visando a melhoria 

contínua. 

 

7.5 FLUXOS 

 

 Um resumo do que é tipicamente abordado em cada etapa do processo MOC 

para mudanças permanentes é apresentado na Figura 7. Já, nas Figuras 8 e 9, apresenta-

se os processos empregados para as mudanças temporárias e emergenciais, 

respectivamente.  
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Figura 7 – Resumo do processo MOC. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de ABS (2013). 
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Figura 8 – Fluxograma para processo MOC de mudanças temporárias. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de ABS (2013). 



74 
 

 
Figura 9 – Fluxograma para processo MOC de mudanças emergenciais. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de ABS (2013). 

 

7.6 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS A GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 Ainda que exigida pelo regulamento, muitas não conformidades são 

identificadas em processos MOC durante auditorias. O Gráfico 7 apresenta o número de 

auditorias realizadas anualmente, de 2009 a 2015, e a média de não conformidades (NCs) 

apontadas por auditoria. 
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Gráfico 7 – Auditorias realizadas por ano e média de NCs por auditoria em plataformas marítimas. 

Fonte: Relatório anual de segurança operacional 2015, ANP (2016). 

O Gráfico 8 expõe a distribuição das NCs indicadas somente em auditorias 

realizadas no ano de 2015 em plataformas de produção marítima localizadas em território 

brasileiro, especificadas de acordo com as práticas de gestão do SGSO numeradas na 

Tabela 4 e, inclusive, com a classificação de gravidade, podendo esta ser crítica, grave, 

moderada, leve ou apenas uma observação. 

 
Gráfico 8 – NCs apontadas em auditorias de plataformas de produção em 2015. 

Fonte: Relatório anual de segurança operacional 2015, ANP (2016). 

 Conforme apresentado, observa-se que as práticas de gestão de número 16, 

correspondente a gestão de mudanças, está entre as 3 mais infringidas, equivalendo 

sozinha a aproximadamente 11% de todas as não conformidades registradas. 

 Complementarmente, o Gráfico 8 também apresenta a distribuição de NCs em 

plataformas de produção marítima seguindo os mesmos critérios, porém, desta vez, é um 

histórico das não conformidades apontadas em auditorias realizadas desde o ano de 2009 
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até 2015.  Analogamente ao ano de 2015, a prática de gestão de número 16 encontra-se 

entre as 3 mais infringidas, correspondendo, neste caso, a aproximadamente 10% do total.   

 
Gráfico 9 – NCs apontadas em auditorias de plataformas de produção de 2009 a 2015. 

Fonte: Relatório anual de segurança operacional 2015, ANP (2016). 

 Os acidentes discorridos nesta monografia, em especial o ocorrido no FPSO 

CDSM, são reflexo da ineficácia de sistemas de gestão de mudanças implementados nas 

situações em questão, ou até mesmo não implementados, reforçando a importância dos 

mesmos e enfatizando a gravidade de tamanha representatividade em não conformidades 

registradas nesta prática de gestão.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Gestão de Mudanças é uma ferramenta importantíssima no processo de gestão 

de riscos e prevenção de acidentes em instalações e atividades, principalmente se tratando 

do contexto de plataformas offshore de exploração e produção de petróleo e gás natural, 

nas quais o ambiente hostil está sujeito a potencialização de exposição ao risco. 

Esta monografia teve por finalidade voltar a atenção a ela no quesito prevenção 

de acidentes e segurança de atividades e instalações. A partir dos dados apresentados, é 

notável que a grande representatividade das não conformidades identificadas em 

auditorias relacionadas a esta prática de gestão sugere a necessidade de aprimoramento e 

aperfeiçoamento de práticas documentadas mais fidedignas ao que de fato acontece nas 

empresas e de pessoal devidamente capacitado. 

 

8.1 ADAPTAÇÃO NO SGSO 

 

O Sistema de Gestão de Segurança Operacional (SGSO) elaborado pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) faz menção à Gestão de 

Mudanças, sejam estas permanentes e temporárias, como uma das 17 práticas de gestão 

seguras em plataformas offshore.  

Embora o SGSO estabeleça uma boa metodologia visando a prevenção de 

acidentes, não faz abrangência a um importante recurso já proposto pelo American 

Bureau of Shipping (ABS) e abordado na presente monografia, a existência de um fluxo 

bem definido para gerenciar mudanças em caráter emergencial. Nesta circunstância, o 

fluxo de etapas deverá ser encurtado e a autorização para mudança é fornecida pelo gestor 

da área, de modo a agilizar o processo, diminuindo as chances de que se concretizem 

consequências alarmantes, possivelmente potencializadas pelo tempo gasto durante o 

processo de autorização de mudanças permanentes e temporárias. 
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8.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

 É de extrema importância que trabalhos futuros se dediquem a abordar temas 

que não estão diretamente ligados à exploração e produção, mas que também afetam o 

contexto da indústria de petróleo e gás e suportam as atividades principais.  

 Para que isto seja possível, é essencial que haja mais debate em salas de aula das 

universidades sobre temas como, por exemplo, a própria Gestão de Mudanças, Gestão de 

Riscos, regulação, precificação, queima de gás natural e tantos outros, estabelecendo não 

só disciplinas optativas, mas também obrigatórias.  
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