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RESUMO 

 
Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica / UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Petróleo. 

 

SEGURANÇA OPERACIONAL NA E&P OFFSHORE NO BRASIL: análise da evolução 

regulatória promovida pela ANP  

 

 

Pedro Ivo Silva Ramos dos Santos 

 

Março/2018 

 

Orientador: Rosemarie Broker Bone 

Curso: Engenharia de Petróleo 

 

A exploração e produção (E&P) de petróleo são atividades essenciais para a economia do 

Brasil. Expectativas positivas apontam para um crescimento dos níveis de atividades no setor 

para os próximos anos, devido às descobertas do pré-sal. Contudo, o risco de acidentes de 

grandes proporções pode tornar este sonho num pesadelo. Nesse contexto, vê-se a importância 

da segurança operacional offshore para a continuidade das operações, proteção da vida 

humana e do meio ambiente. O presente trabalho objetiva avaliar a evolução na regulação e 

fiscalização de segurança operacional offshore promovida pela ANP desde a sua criação. 

Desse modo, avaliaram-se aspectos da evolução institucional e do arcabouço regulatório da 

ANP relacionados ao tema, além do desempenho da indústria e da Agência a partir das 

atividades de fiscalização da segurança operacional. Concluiu-se que os aspectos regulatórios 

relacionados à segurança operacional offshore na E&P brasileira evoluíram de maneira 

substancial. Mudanças na estrutura da Agência com a criação de unidades especializadas no 

assunto possibilitaram a criação de regulamentos e procedimentos atuais e específicos para 

cada instalação. Adicionalmente, verificaram-se avanços consideráveis nas atividades de 



  

fiscalização promovidas pela Agência com a consequente melhora no desempenho da 

indústria em segurança operacional. Diante do exposto, afirma-se que houve evolução 

significativa na regulação promovida pela ANP em termos de segurança operacional offshore 

da E&P brasileira.  
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ABSTRACT 
 

Abstract of Undergraduate Project presented to Escola Politécnica/UFRJ as a partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Petroleum Engineer.  

 

Brazilian E&P Operational Safety for Offshore Facilities: analysis of ANP’s regulatory 

evolution  

 

Pedro Ivo Silva Ramos dos Santos 

 

March/2018 

 

Advisor: Rosemarie Broker Bone 

Course: Petroleum Engineering 

 

Petroleum exploration and production (E&P) is a key industry for Brazilian economy. 

Optimistic expectations point to activity level growth for the Brazilian oil and gas industry in 

the next years since the pre-salt discoveries. However, the risk of huge accidents can turn this 

dream into a nightmare. In this context, offshore operational safety plays an important role in 

keeping the operations running while protecting people lives and the environment. This paper 

aims to study if the Brazilian E&P are in accordance with international petroleum industry’s 

best practices regarding operational safety. Thus, ANP’s institutional evolution and its 

regulatory tools were evaluated, as well as Companies’ and ANP’s performance related to its 

operational safety inspections. It was concluded that Brazilian offshore operational safety 

regulation has progressed significantly. Changes on ANP’s organization chart with 

operational safety specialized units resulted in the creation of new regulations and procedures 

specific for each offshore facilities type. In addition, it was observed great developments on 

ANP’s inspections that resulted in better industry performance on operational safety. 

Therefore, it can be stated that ANP’s regulation for offshore operational safety has evolved 

significantly in Brazilian E&P.  

Keywords: Brazil, ANP, Regulation, Operational Safety, Offshore.  
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1. Introdução e Motivação 
 

Em todas as atividades de qualquer indústria, sempre há a possibilidade de ocorrer 

acidentes ou danos às pessoas, devido à exposição dos trabalhadores a perigos constantes, tais 

como: substâncias tóxicas, eletricidade e maquinários perigosos. O motivo pelo qual não 

ocorrem mais acidentes nas indústrias se deve à existência de sistemas de prevenção, a partir 

da segurança operacional (ROSPA, 2014).  

O conceito de Segurança Operacional, no ambiente de Exploração & Produção (E&P) 

de petróleo e gás, pode ser definido como um conjunto de práticas, procedimentos, 

equipamentos e sistemas de gestão que tem como objetivo, a definição de barreiras de 

segurança nas unidades de perfuração e produção (ANP, s/d).  

Diversos exemplos de acidentes (falhas em barreiras de segurança) no cenário mundial 

da indústria do petróleo e gás são conhecidos, por exemplo (Figura 1), a explosão da sonda de 

perfuração Deepwater Horizon no Golfo do México/Estados Unidos em 2010, com a morte de 

11 pessoas e vazamento de 4,9 milhões de barris de óleo ao mar. No cenário nacional, cita-se 

a explosão na casa de bombas do FPSO Cidade São Matheus na Bacia do Espírito 

Santo/Brasil em 2015, que causou a morte de 9 trabalhadores (ANP, 2016d).  

  

Figura 1 - Acidente na sonda Deepwater Horizon - Golfo do México (EUA) - 2010 

Fonte: SLATE, 2016. 

Acidentes em unidades de produção e perfuração impactam negativamente nas 

atividades de E&P e na lucratividade das empresas e, em última análise, na economia dos 



   2 

países hospedeiros (ALMEIDA, 2013). Por outro lado, Castro et al (2015) afirma que 

acidentes na indústria do petróleo são responsáveis por gerarem o desenvolvimento de novas 

normas e marcos regulatórios baseados na investigação das causas desses acidentes. 

À medida que novas fronteiras de exploração são descobertas, os desafios 

tecnológicos se multiplicam e os riscos advindos das operações também aumentam 

(BDEP/ANP, 2012). Assim, a partir da perspectiva de crescimento do setor de óleo e gás no 

Brasil, com as descobertas de campos gigantes na área do pré-sal, percebe-se o quanto o setor 

petrolífero brasileiro precisa avançar em segurança operacional na E&P das atividades, 

principalmente em alto mar. 

Nesse contexto, vê-se o aspecto da garantia da segurança operacional como um ponto 

a ser enfatizado de modo a assegurar a preservação da vida humana e do meio ambiente, a 

integridade dos ativos, bem como das empresas que atuam no setor de petróleo e gás. 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a evolução da regulação em segurança 

operacional nas unidades de E&P offshore no Brasil. Como objetivo específico verificar a 

evolução dos procedimentos acerca do tema desde a criação e atuação da ANP no período de 

1997 a 2017.   

1.2 Descrição dos Capítulos 

Tendo em vista os objetivos geral e específico, o presente trabalho será dividido em 

três capítulos além da Introdução, Conclusão e Referências Bibliográficas (Capítulos 1, 5 e 6). 

Ressalta-se que ao final de cada capítulo há uma seção com considerações parciais acerca das 

informações apresentadas nestes.  

Primeiramente, o Capítulo 2 visa analisar a evolução da segurança operacional no 

upstream da indústria do petróleo no Brasil, com base nas mudanças de responsabilidades da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da estrutura 

organizacional definida pela Agência para a regulação e fiscalização desse tema.  Na 1ª. 

seção, serão analisadas as mudanças na Lei do Petróleo (Lei 9.478/1997) que descrevem as 

responsabilidades da ANP de forma geral. Na segunda seção, avaliar-se-á as alterações nos 

regimentos internos que definem o organograma da Agência, bem como as atribuições 

específicas de cada unidade organizacional.  
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O Capítulo 3 propõe-se a abordar a evolução no arcabouço regulatório utilizado pela 

ANP quanto à garantia da segurança operacional, no período de 2007 a 2016. Nesse capítulo, 

serão analisadas as cinco Resoluções ANP que compõem a regulamentação vigente de 

segurança operacional para as instalações offshore.  

A seguir, o Capítulo 4 terá como objetivo específico avaliar a evolução do modo como 

a ANP verifica, através das atividades de fiscalização, a aderência dos Concessionários aos 

regulamentos de segurança operacional vigentes. Adicionalmente, verificar-se-ão os 

resultados dessas atividades de fiscalização a partir do desempenho da indústria em segurança 

operacional com base em parâmetros, tais como: acidentes fatais, não conformidades, 

interdições e incidentes reportados. Nesse capítulo, será feita uma análise quantitativa com 

base nos Relatórios Anuais de Segurança Operacional, Relatórios de Gestão da ANP e dados 

do International Regulators’ Forum (IRF).   

Por fim, os resultados serão apresentados e analisados na Conclusão – Capítulo 5 - 

onde serão feitas as considerações finais visando responder à pergunta deste trabalho: houve 

aprimoramento na regulação de segurança operacional da E&P de petróleo e gás natural no 

Brasil desde a criação da ANP? 

1.3 História da Indústria do Petróleo no Brasil 

Esta seção apresenta o histórico da indústria do petróleo no Brasil até a Lei no. 9478 

de 1997, conhecida como Lei do Petróleo (BRASIL, 1997), com foco no modo em que se 

moldou a estrutura e as principais regulamentações do setor de petróleo e gás no país.  

A primeira fase da história do petróleo no Brasil iniciou por volta 1864, com as 

explorações pioneiras por particulares através de permissões concedidas pelo Governo 

Federal para que buscassem petróleo com objetivo de fabricar combustíveis para iluminação 

(MORAIS, 2013). 

Após a primeira Guerra Mundial, o Governo Federal decidiu desenvolver o setor 

petrolífero através da criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), órgão 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, com intuito de diminuir a dependência do 

país em combustíveis importados. Esse órgão atuou entre 1919 e 1933 e realizou algumas 

perfurações iniciais nos estados do Paraná, Alagoas e Bahia. Neste período, houve a primeira 

preocupação em determinar uma legislação específica para as atividades de E&P de petróleo, 
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mediante a apresentação de um projeto de lei com data de 1923 elaborado pelo deputado 

Eusébio de Oliveira (MORAIS, 2013). 

De modo a obter mais eficácia na busca por petróleo, em 1934, o Governo Federal 

transferiu a responsabilidade da exploração do SGMB para o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM). No mesmo ano, foi decretado o Código de Minas que definiu que 

as riquezas minerais do subsolo, inclusive o petróleo, são propriedade da União. Contudo, 

esse código não definiu o monopólio estatal nas atividades do setor. Apesar da criação do 

novo órgão, foram as baixas verbas orçamentárias e a escassez de pessoal qualificado que 

impediram que a indústria do petróleo alavancasse a produção petrolífera nacional naquele 

momento.  

Em 1938, motivado pela preocupação de uma nova guerra na Europa e o consequente 

desabastecimento de combustível no país, o presidente Getúlio Vargas assinou a primeira lei 

nacional sobre o petróleo (Decreto-Lei nº 395), que tornou o abastecimento nacional de 

petróleo um serviço de utilidade pública. Além disso, o Governo Federal passou a deter o 

controle sobre a importação, exportação, transporte, implantação de oleodutos e comércio de 

petróleo e derivados, além de controlar o preço dos derivados. Adicionalmente, no mesmo 

ano, o Decreto-Lei nº 538 regulamentou a nacionalização da atividade de refino e criou o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP) com a responsabilidade de definir e executar a política 

do setor do petróleo, controlar o abastecimento e as atividades de pesquisa, lavra e 

industrialização. O CNP teve algumas atribuições semelhantes às da atual ANP, 

demonstrando a primeira ação do governo no sentido da regulação e fiscalização do setor. Em 

anos subsequentes foi descoberta a primeira acumulação de petróleo em Lobato/Bahia (1939) 

e posteriormente, a primeira acumulação de petróleo com viabilidade comercial em 

Candeias/Bahia (1941) (MORAIS, 2013).  

A partir de 1947, a discussão acerca da política nacional para o setor começou a 

ganhar força com duas propostas principais: a) a que defendia a associação do capital nacional 

e estrangeiro visando alavancar o desenvolvimento da indústria do petróleo e b) a que 

defendia o completo monopólio da União sobre o setor. Nesse cenário controverso nasceu o 

movimento popular “O Petróleo é Nosso” e a criação do Centro de Estudos e Defesa do 

Petróleo e da Economia Nacional (CEDPEN) em 1949 (MORAIS, 2013).   
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Esse debate se estendeu até 1953, quando o projeto de lei que criou a Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS) foi aprovado no Congresso Nacional e veio a ser 

posteriormente sancionada pelo presidente Getúlio Vargas em 3 de outubro de 1953 na Lei nº 

2004. Essa lei oficializou o monopólio da União sobre a pesquisa e lavra das jazidas de 

petróleo, refino e transporte do petróleo e seus derivados. Neste momento, a distribuição e a 

comercialização não foram incluídas no monopólio.  

A Petrobras herdou os ativos do CNP tal como a refinaria de Mataripe/Bahia e a de 

Cubatão/São Paulo, além de um grande quadro de geólogos, geofísicos e engenheiros. Desse 

modo, restou ao antigo órgão apenas a responsabilidade sobre a fiscalização do setor 

(VAZQUEZ et al, 2010).  

Nesse contexto de criação da empresa, as atividades da Petrobras estavam focadas, 

principalmente, na busca pela autossuficiência nacional em petróleo e seus derivados através 

do incremento das atividades exploratórias, com o objetivo de descobrir novas reservas e 

construir refinarias para o aumento da oferta de combustíveis. Como consequência, nas 

décadas de 1950 e 1960, destacaram-se as atividades onshore nos campos de Jequiá/Alagoas, 

Carmópolis/Sergipe, Guaricema/Sergipe, São Matheus/Espírito Santo. Na década de 70, deu-

se início a exploração offshore dos campos de Ubarana/Rio Grande do Norte e Garoupa/Rio 

de Janeiro (MORAIS, 2013).  

Na área da legislação, em 1988 foi instituída a reforma da Constituição da República 

Federativa do Brasil. Em seu Artigo 177, especificamente, reafirmou o monopólio da União 

conforme trecho abaixo:  

“ (...) Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do 

petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e 

exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores; IV - o transporte 

marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 

básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o 

transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 
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derivados e gás natural de qualquer origem; V - a pesquisa, a 

lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização 

e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 

derivados. 

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e 

resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo 

vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de 

participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas 

de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 

1º 

§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de 

materiais radioativos no território nacional. (...) ” 

Entretanto, em 1991, com o Plano de Desestatização do governo do presidente 

Fernando Collor de Melo deu-se início a um profundo processo de abertura do setor de 

petróleo no Brasil.  

Com a Emenda Constitucional no. 9 de 1995, concretizou-se no §1º do Art. 177 da 

Constituição Federal de 1988, a abertura do setor, pois as atividades de exploração e produção 

poderiam ser realizadas por empresas nacionais e privadas conforme trecho abaixo:  

“ (...) § 1º. A União poderá contratar com empresas 

estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos 

incisos I a IV deste artigo, observadas as condições 

estabelecidas em lei. (...)” 

Para a contratação de empresas nacionais e estrangeiras, a União deveria se aparelhar 

de órgãos reguladores a fim de fixar procedimentos e fiscalizar os agentes envolvidos com o 

processo produtivo. Neste contexto e com estas exigências de mercado, em 1997, foi 

promulgada a Lei nº 9478, também conhecida como Lei do Petróleo, que regulamentou a 

abertura do setor, além da criação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador do setor.   
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2. Evolução Institucional da ANP  

A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, conhecida como Lei do Petróleo, pode ser 

considerada um marco para a indústria de petróleo no Brasil. Suas principais disposições 

estão relacionadas ao fim do monopólio das atividades de pesquisa, exploração, produção e 

refino de petróleo e gás natural por parte da Petrobras e também pela criação da ANP – 

Agência Nacional do Petróleo.  

Segundo a ANP (2017d), esta Lei instituiu a Agência como um órgão regulador para o 

setor de petróleo a ser posteriormente implantada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 

1998, como uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME) para 

“execução da política nacional para o setor, com foco na garantia do abastecimento de 

combustíveis e na defesa dos interesses dos consumidores”.  

Sendo assim, esse capítulo tem como objetivo analisar a evolução e as mudanças na 

ANP de 1997 a 2017, com base nas principais Leis, Decretos e Portarias, que alteraram as 

suas atribuições e estrutura organizacional, com foco em assuntos relacionados à regulação e 

fiscalização da segurança operacional.  

2.1 Atribuições da ANP 

A Lei do Petróleo, em sua versão original (data de sua publicação), conforme Capítulo 

IV (DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO), Seção 1 (Da Instituição e das 

Atribuições), Art. 8º da referida lei, institui à ANP com a finalidade de “promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo”.  

Segundo a ANP (2017d), essas três diretrizes para a sua atuação podem ser resumidas 

da seguinte maneira: REGULAR – ligada ao estabelecimento de regras para o funcionamento 

do setor; CONTRATAR – relacionada à promoção de licitações e a representação da União 

em contratos com os concessionários para o desenvolvimento do setor; FISCALIZAR – 

garantir o cumprimento das regras estabelecidas para as atividades do setor.  

As atribuições da Agência são expostas de modo mais detalhado no mesmo artigo 

citado anteriormente da Lei do Petróleo. São quinze incisos que podem ser resumidos 

conforme descrito a seguir:  
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“I – implementar a política nacional de petróleo e gás 

natural com foco na garantia de suprimento de derivados de 

petróleo e proteção dos interesses dos consumidores. II – 

promover estudos para delimitação de blocos a serem 

posteriormente concedidos para atividades de E&P. III – 

regular as atividades de geologia e geofísica ligados ao setor 

de petróleo. IV – elaborar editais e licitações para concessões 

de E&P fiscalizando sua execução. V – autorizar as atividades 

de refino, processamento, transporte, importação e exportação. 

VI – estabelecer critérios para tarifas de transporte dutoviário. 

VII – fiscalizar as atividades integrantes do setor do petróleo 

com eventual aplicação de sanções administrativas e multas 

caso aplicável. VIII – instruir processos ligados à 

desapropriação de áreas para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à indústria do petróleo.  IX – garantir o uso 

racional do petróleo, derivados e gás natural e preservação do 

meio ambiente. X – estimular pesquisas para o desenvolvimento 

de tecnologia a ser aplicada em toda a cadeia produtiva do 

petróleo. XI – gerenciar os dados técnicos ligados às atividades 

do setor do petróleo. XII – consolidar as informações relativas 

às reservas de petróleo e divulgá-las anualmente. XIII – 

fiscalizar o funcionamento do Sistema e Plano de estoque de 

combustíveis. XIV – integrar-se com outros órgãos reguladores 

do setor energético sobre assuntos em comum e apoio ao 

CNPE. XV – regular, autorizar e fiscalizar as atividades de 

abastecimento de combustíveis.” 

É possível perceber que não há nenhuma atribuição da ANP que, naquele momento, 

demonstre alguma preocupação quanto à segurança das operações em relação à E&P 

brasileira durante o desenvolvimento da indústria do petróleo. Apenas o inciso IX expõe a 

necessidade da utilização de boas práticas para a preservação do meio ambiente durante as 

atividades do setor. Por outro lado, ressalta-se que o tema é abordado no inciso I, Art. 44º da 

Lei do Petróleo que versa sobre as obrigatoriedades dos concessionários através dos contratos 

de concessão:  
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“I – adotar, em todas as suas operações, as medidas 

necessárias para a conservação dos reservatórios e de outros 

recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos 

equipamentos e para a proteção do meio ambiente;” (grifos do 

autor) 

Ao longo dos anos, a Lei do Petróleo teve sua redação alterada diversas vezes, 

motivada por mudanças estruturais no setor. Após inclusões e alterações, as quinze 

atribuições da ANP expostas anteriormente, tornaram-se vinte e oito que estão descritas na 

versão atual da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. A seguir estão elencadas e resumidas as 

principais mudanças nas responsabilidades da Agência: I – adicionou a garantia do 

suprimento de gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis (Lei nº 11.097 de 2005). II – 

incluiu a possibilidade do regime de partilha de produção (Lei nº 12.351 de 2010). V – incluiu 

a autorização da prática das atividades de liquefação, regaseificação, carregamento, 

tratamento, estocagem e acondicionamento e excluiu as atividades de importação e 

exportação (Lei nº 11.909 de 2009). VII – incluiu a fiscalização das atividades integrantes da 

indústria do gás natural e biocombustíveis (Lei nº 11.097 de 2005, Lei nº 11.909 de 2009). IX 

– incluiu a garantia do cumprimento de boas práticas para a conservação e uso racional do gás 

natural e biocombustíveis (Lei nº 11.097 de 2005). XI – incluiu o gerenciamento dos dados 

técnicos da indústria do gás natural e biocombustíveis (Lei nº 11.097 de 2005). XVI – incluiu 

a regulação e autorização de uma gama de atividades ligadas à indústria de biocombustíveis, 

bem como a garantia de sua qualidade (Lei nº 12.490 de 2011). XVII – exigiu dos agentes 

regulados o envio de informações de diversas operações ligadas à produtos sujeitos à 

regulação da Agência (Lei nº 11.097 de 2005). XVIII – incluiu a especificação da qualidade 

dos biocombustíveis e derivados de petróleo e gás natural (Lei nº 11.097 de 2005). Além de, 

XIX – regular e fiscalizar o acesso à capacidade de gasodutos (Lei nº 11.909 de 2009). XX – 

promover chamadas públicas para a contratação de capacidade de transporte de gás natural 

(Lei nº 11.909 de 2009). XXI – registrar contratos de transporte e de comercialização 

celebrados entre os agentes de mercado (Lei nº 11.909 de 2009). XXII – informar a origem do 

gás natural contratado entre os agentes de mercado (Lei nº 11.909 de 2009). XXIII – regular e 

fiscalizar as atividades de estocagem de gás natural (Lei nº 11.909 de 2009). XXIV – 

promover licitações para contratação de concessionários para atividades de transporte e 

estocagem de gás natural (Lei nº 11.909 de 2009). XXV – celebrar os contratos de concessão 

para atividades de transporte e estocagem de gás natural (Lei nº 11.909 de 2009). XXVI – 
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autorizar a prática da comercialização de gás natural (Lei nº 11.909 de 2009). XXVII – 

estabelecer critérios para medição da capacidade de gasodutos de transporte e de transferência 

(Lei nº 11.909 de 2009). XVIII – articular-se com outros órgãos reguladores para 

compatibilizar e uniformizar as normas para o setor de gás natural (Lei nº 11.909 de 2009). 

A partir da análise dos incisos anteriores, resumem-se as principais Leis que alteraram 

as atribuições da ANP:  

 Lei nº 11.097 de 2005 – Lei dos Biocombustíveis – “Dispõe sobre a introdução do 

biodiesel na matriz energética brasileira; (…) ” 

 Lei nº 11.909 de 2009 – Lei do Gás Natural – “Dispõe sobre as atividades relativas ao 

transporte de gás natural, (...) bem como sobre as atividades de tratamento, 

processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás 

natural; (...) ” 

 Lei nº 12.351 de 2010 – “Dispõe sobre exploração e a produção de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em 

áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; (...)” 

Para a garantia das novas responsabilidades atribuídas à ANP devido às mudanças do 

setor do petróleo no Brasil, foram necessárias reorganizações na estrutura da Agência ao 

longo dos anos, que serão abordadas na seção 1.2.  

O Art. 44º da Lei do Petróleo relativo a obrigatoriedade da segurança das operações 

por parte dos concessionários permaneceu inalterado até os dias atuais.  

Pode-se citar como marcos para a ANP, as Leis que dispõem sobre as atividades 

ligadas ao gás natural e aos biocombustíveis. Essas mudanças foram tão significativas que 

alteraram o nome da ANP vide Lei nº 11.097 de 2005, de modo a incluir tais fontes 

energéticas, quando passou a se chamar Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis.  

Nas atribuições da Agência, não se pode identificar explicitamente a evolução da 

importância da segurança operacional offshore, tendo em vista que não figura como atribuição 

da ANP. A Lei do Petróleo de 1997 cita como obrigação do concessionário, a garantia da 

segurança de suas operações somente nos contratos de concessão firmados após as rodadas de 

licitação de blocos promovidas pela ANP.  
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2.2 Estrutura Organizacional da ANP 

Essa seção propõe-se a avaliar as mudanças na ANP ao longo dos anos através de uma 

análise crítica das mudanças no organograma da Agência. Será dado maior foco aos aspectos 

relativos à segurança das operações e como este tema “evoluiu” com a “evolução” da ANP.  

Primeiramente, definir-se-ão algumas das principais tipologias usadas na estrutura 

organizacional da Agência conforme anexo II da Portaria ANP nº 69 de 2011: “ (...) c) 

Superintendência - unidade de gerenciamento intermediário considerados órgãos de caráter 

executivo; d) Coordenadoria – onde ocorrem as coordenações e orientações às unidades da 

Agência no desenvolvimento de suas atividades finalísticas, proporcionando-lhes apoio 

técnico-operacional. Tem função executiva e atuação transversal, que perpassa toda a 

estrutura organizacional da instituição. Subordina-se a um Diretor ou à Secretaria Executiva 

ou a uma Superintendência; (...) f) Núcleo – são unidades operacionais em processo de 

desenvolvimento organizacional, com caráter operacional e executivo e com vínculo 

hierárquico e organizacional com a unidade de gerenciamento intermediário 

(Superintendência) ou a Secretaria Executiva ou unidade de gestão estratégica (Diretoria)”. 

2.2.1 Portaria MME nº 215, de 01 de julho de 1998 

A primeira estrutura organizacional da ANP foi definida no primeiro regimento 

interno pela Portaria MME nº 215 de 1998 conforme Figura 2.  

 

Figura 2: Estrutura Organizacional da ANP de 1998 

Fonte: Elaboração própria baseada na Portaria MME nº 215 de 1998. 
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Adicionalmente, esse regimento interno também expõe todas as atribuições da 

Diretoria, da Procuradoria-Geral e das Superintendências de Processos Organizacionais. 

Nesse documento, não há nenhuma atribuição relacionada à segurança operacional 

especificamente. 

2.2.2 Portaria ANP nº 160, de 02 de agosto de 2004 

 

Em 02 de agosto de 2004 passou a vigorar a Portaria ANP nº 160, que implementou 

um novo regimento interno à Agência juntamente com uma nova estrutura organizacional, 

conforme Figura 3:  

 

Figura 3: Estrutura Organizacional da ANP de 2004 

Fonte: Elaboração própria baseada na Portaria ANP nº 160 de 2004. 

A partir da análise do novo organograma da Agência, nota-se a extinção das 

Superintendências de Relações Institucionais; Desenvolvimento de Infraestrutura de 

Abastecimento; Transporte de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural; Importação e 

Exportação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural e Gestão Interna. Por outro lado, foram 

criadas: a Secretaria Executiva, a Corregedoria, a Auditoria, o Gabinete do Diretor Geral e as 

Superintendências de Planejamento, Pesquisa e Estatística; Fiscalização do Abastecimento; 

Comercialização e Movimento de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural e Divulgação e 

Comunicação Institucional.  
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Novamente, esse regimento interno também expôs as atribuições específicas de cada 

parte da estrutura da ANP. Aparecem as atribuições relativas à segurança operacional nos 

artigos 19, 26, 27 e 30, a seguir:  

“Art. 19 São atribuições da Superintendência de 

Planejamento, Pesquisa e Estatística: (...) III - coordenar as ações 

voltadas aos aspectos ambientais e de segurança operacional que têm 

relação direta com a atuação da ANP. ”  

“Art. 26. São atribuições da Superintendência de Exploração: (...) 

IX - controlar e fiscalizar os regimes de segurança operacional 

terrestre e marítima, as questões relativas ao tráfego marítimo e à 

preservação do meio ambiente afetados pelas atividades petrolíferas 

terrestres e marítimas de exploração. ” 

“Art. 27. São atribuições da Superintendência de 

Desenvolvimento e Produção: (...) VI - controlar e fiscalizar os 

regimes de segurança operacional terrestre e marítimo, bem como as 

interfaces entre as atividades de desenvolvimento e produção e o 

tráfego marítimo e outros usos do território; ” 

“Art. 30. São atribuições da Superintendência de 

Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e 

Gás Natural: (...) VI - propor as exigências técnicas relativas à 

segurança operacional das instalações a serem atendidas pelos agentes 

autorizados a construir, ampliar ou operar instalações destinadas à 

movimentação petróleo, seus derivados e gás natural; ” 

Observa-se que nesse momento da evolução da ANP, a responsabilidade em garantir a 

segurança das operações ligadas ao setor está dispersa em quatro diferentes Superintendências 

de acordo com a área de atuação. Para a fiscalização do upstream, destacam-se as 

Superintendências de Exploração (SEP) e de Desenvolvimento e Produção (SDP). 

Posteriormente, conforme apresentado por Ornelas et al (2013), foi aprovada através da 

Resolução da Diretoria nº 372 em 24 de agosto de 2004, a criação da Coordenadoria de 

Segurança Operacional (CSO) vinculada à Superintendência de Pesquisa e Estatísticas (SPP).  

Desse modo, foram atribuídas à CSO as seguintes responsabilidades: “I - coordenar a 

elaboração de portarias e regulamentos técnicos relacionados com a segurança operacional 

das atividades reguladas pela Agência; II - coordenar as atividades das Superintendências que 
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atuam na área de fiscalização das instalações da indústria de petróleo e gás natural, assim 

como a distribuição e a revenda de derivados de petróleo e álcool, atividades reguladas pela 

ANP, mediante procedimentos, planejamento, preparação de relatórios e acompanhamento de 

pendências; III - propor critérios para a análise de pedidos de autorização relacionados aos 

aspectos da segurança operacional; IV - coordenar e executar estudos técnicos relativos ao 

tema de sua competência; V - coordenar as atividades e relações externas, assim como as 

participações em eventos, visando à consistência e homogeneização nas atuações da Agência 

nos assuntos relacionados à segurança operacional; VI - coordenar a articulação com os 

agentes governamentais e econômicos no que se refere aos assuntos relacionados com a 

segurança operacional; VII - propor procedimentos sobre a tramitação dos informes de 

acidentes, desde a abertura das investigações até o seu arquivamento; VIII - centralizar o 

tratamento das informações de segurança operacional em um banco de dados corporativo; 

IX - acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico que possa influenciar a ação 

regulatória da ANP na área de segurança operacional e a prática a ela pertinente.” (grifos do 

autor) 

Adicionalmente, em outubro de 2004 foi criado o Núcleo de Segurança Operacional 

(NSO) de Exploração e Produção com o intuito de absorver as atribuições relativas à 

segurança operacional no upstream da Superintendência de Exploração (SEP) e da 

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP).  

As atribuições do NSO estão expostas a seguir: “I - apresentar aos concessionários, à 

indústria e aos órgãos públicos, os temas relativos à segurança operacional nas atividades de 

exploração e produção; II - propor, para exame da Diretoria Colegiada, via Diretor 

responsável pela área, e em coordenação com a Coordenadoria de Segurança Operacional, a 

regulamentação técnica, os procedimentos e diretrizes relativas à segurança das operações 

na condução das atividades de exploração e produção, em conjunto com as Superintendências 

de Exploração e de Desenvolvimento e Produção, a Coordenadoria de Segurança Operacional 

e outros setores da ANP responsáveis pelo tema; III - fazer cumprir a regulamentação técnica 

estabelecida pela ANP e as melhores práticas de engenharia e fiscalizar a execução das 

atividades de exploração e produção relativas à segurança das operações; IV - controlar e 

fiscalizar os regimes de segurança operacional terrestre e marítimo, bem como as interfaces 

entre as atividades de desenvolvimento e produção e o tráfego marítimo e outros usos do 

território; V - avaliar, quando houver abandono de áreas e poços de exploração ou de 

desenvolvimento e produção, se foram cumpridas pelos concessionários as exigências 
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estabelecidas na legislação e no contrato de concessão relativas à segurança operacional; VI 

- analisar o desempenho técnico-operacional dos concessionários buscando estabelecer 

referências para segurança operacional das atividades de E&P, tanto no que se refere a 

padrões operacionais como nos benefícios resultantes a serem aferidos pela sociedade; VII - 

promover, em conjunto com outros setores da ANP responsáveis pela segurança 

operacional, a investigação de acidentes, consolidando e mantendo as informações sobre suas 

ocorrências, na área de exploração e produção; VIII - lavrar auto de infração com intuito de 

instauração do processo para aplicação de penalidades previstas na legislação; IX - gerir os 

contratos de prestação de serviços e convênios para suporte do controle e da fiscalização das 

atividades de exploração e produção.”(grifo do autor) 

Ornelas et al (2013) faz uma ressalva e explica que, apesar da Coordenadoria de 

Segurança Operacional (CSO) ter sido criada em 2004, essa se tornou efetivamente ativa 

apenas em 2007, tendo em vista que passou por um período de vacância de chefia.  

Nota-se uma evolução na estrutura organizacional da ANP no que tange aos assuntos 

ligados à segurança operacional. Observou-se que a responsabilidade em garantir a segurança 

das operações ligadas ao setor energético passou de dispersa entre quatro Superintendências, 

para uma Coordenadoria e um Núcleo exclusivos para assuntos ligados à segurança 

operacional. 

A seguir detalhar-se-á a Portaria ANP no. 69 de 2011 visando mostrar a inclusão de 

novos itens relacionados à segurança operacional. 

2.2.3 Portaria ANP nº 69 de 07 de abril de 2011 

O regimento interno da ANP instituído conforme mencionado na seção 1.2.2 foi 

revogado pela Portaria ANP nº 69 em 07 de abril de 2011. Desse modo, uma nova estrutura 

organizacional foi oficializada para a Agência conforme apresentado na Figura 4: 
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Figura 4: Estrutura Organizacional da ANP de 2011 

Fonte: Elaboração própria baseada na Portaria ANP nº 69 de 2011. 

Nota-se nesse novo organograma uma grande mudança na estrutura da Agência. Entre 

02 de agosto de 2004 e 07 de abril de 2011 foram criadas as unidades de Assessoria de 

Inteligência; as Coordenadorias de Segurança Operacional (CSO), de Meio Ambiente, de 

Desenvolvimento Tecnológico, de Defesa da Concorrência, de Conteúdo Local, de 

Orçamento e Parlamentar; os Núcleos de Fiscalização da Segurança Operacional (NSO) e da 

Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural; o Núcleo de Informática; os Centros de 

Pesquisas e Análises Tecnológicas e de Documentação e Informação; o Escritório Central e 

Escritório-Sede e as Unidades Administrativas Regionais. Adicionalmente, a 

Superintendência de Qualidade de Produtos se transformou em Superintendência de 

Biocombustíveis e Qualidade de Produtos. Percebe-se a presença da CSO e do NSO nesse 

novo regimento interno.  
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Como atribuição da CSO, o Art. 35 da Portaria ANP nº 69 de 2011 define: “I - 

coordenar as atividades das unidades integrantes da estrutura organizacional da ANP que 

atuam na área de fiscalização das instalações da indústria de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, mediante a proposição de regulamentação técnica, procedimentos e 

diretrizes, no âmbito da segurança operacional; II - coordenar as atividades e relações 

externas, assim como as participações em eventos, visando à consistência e homogeneização 

da atuação da Agência nos assuntos relacionados à segurança operacional; III - propor 

procedimentos sobre a tramitação dos informes de acidentes, desde a abertura das 

investigações até o seu arquivamento; IV - emitir pareceres, no âmbito da segurança 

operacional, quando demandado pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da 

ANP que atuam na área de fiscalização das instalações da indústria de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis.”(grifo do autor) 

 Adicionalmente, à NSO compete, conforme Art. 42 da portaria ANP nº 69 de 2011: “ I 

- fiscalizar a execução das atividades de exploração e produção, dando cumprimento à 

legislação pertinente e aos contratos de concessão e de partilha de produção, no âmbito da 

segurança operacional; II - promover a investigação de acidentes, consolidando e mantendo 

as informações sobre suas ocorrências, na área de exploração e produção.” (grifo do autor) 

 Ornelas et al (2013) avalia as mudanças de atribuições dessas duas unidades da 

estrutura organizacional da Agência nesse novo regimento interno. Primeiramente, nota-se 

uma redução no número de incisos referente às atribuições da CSO e do NSO; entretanto, esse 

fato não ilustra uma diminuição de responsabilidades dessas unidades, mas um maior enfoque 

de atuação nas atividades no upstream. 

 Em 18 de maio de 2012, a Portaria ANP nº 141 estabeleceu um novo passo para a 

regulação e fiscalização da segurança operacional no Brasil, com a fusão das Coordenadorias 

de Segurança Operacional (CSO), de Meio Ambiente (CMA) e do Núcleo de Fiscalização de 

Segurança Operacional de Exploração e Produção (NSO) na Superintendência de Segurança 

Operacional e Meio Ambiente (SSM).  

 A SSM foi criada pela Resolução de Diretoria nº 445 de 2012, com base na proposta 

de ação nº 455 de 2012 que expõe as motivações para essa criação. Primeiramente, cita-se a 

necessidade de um “refinamento dos instrumentos regulatórios” da Agência para fazer frente 
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aos desafios da exploração e produção em águas profundas e do aumento de ações da ANP na 

fiscalização de segurança em plataformas marítimas.  

 Adicionalmente, essa Proposta de Ação explica que a criação da SSM tem como 

intuito estabelecer uma estrutura robusta de forma a equiparar a importância do fomento às 

atividades do setor petróleo por parte da Agência à segurança das operações e preservação do 

meio ambiente. Cita-se também a necessidade de uma maior integração entre os aspectos 

ligados à segurança operacional offshore e os aspectos ligados ao meio ambiente, de modo a 

possibilitar que o regulador aplique uma regulação mais efetiva nesse assunto.  

 Por fim, explica-se que a criação da SSM segue exemplos de modelos da experiência 

internacional. Por exemplo: a criação da divisão offshore do HSE (“Health and Safety 

Executive”) na Inglaterra como responsável por fiscalizar a segurança offshore após o 

blowout na plataforma PiperAlpha no Mar do Norte em 1988. De modo equivalente, a criação 

do PSA (Petroleum Safety Authority) na Noruega em 2004 e do BSEE (Bureau of Safety and 

Environmental Enforcement) após o acidente de Macondo em 2011, nos Estados Unidos 

(ANP, 2012c).  

 No Art. 23 da Portaria ANP nº 141 de 2012 também são expostas as atribuições da 

Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente conforme a seguir:  

“ I - fiscalizar a execução das atividades de exploração e 

produção no que diz respeito à segurança operacional, dando 

cumprimento à legislação pertinente e aos Contratos de 

Concessão, Cessão Onerosa e Partilha da Produção, visando à 

proteção da vida humana e do meio ambiente; II - promover a 

investigação de acidentes, consolidando e mantendo 

informações sobre suas ocorrências, para as atividades de 

exploração e produção; III - emitir pareceres, no âmbito da 

segurança operacional e da proteção ambiental, quando 

demandado pelas unidades integrantes da estrutura 

organizacional da ANP que atuam na área de fiscalização das 

instalações da indústria de do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis; IV - coordenar as relações externas da ANP 

no que se refere à segurança operacional e à proteção 
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ambiental; e V - formular diretrizes para atuação das unidades 

integrantes da estrutura organizacional da ANP que fiscalizam 

instalações da indústria do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, no que diz respeito à segurança operacional e 

à proteção ambiental. ”(grifos do autor). 

Observa-se um dos maiores marcos para a evolução da segurança operacional com 

relação às mudanças na estrutura organizacional da ANP.  

As Coordenadorias de Segurança Operacional (CSO) e de Meio Ambiente (CMA) 

foram fundidas ao Núcleo de Fiscalização de Segurança Operacional na Exploração e 

Produção (NSO) para criar a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente 

(SSM), que absorveu todas as responsabilidades dessas três unidades. Adicionalmente, 

conforme Proposta de Ação que originou essa mudança, vê-se a preocupação da Agência em 

garantir a segurança das operações e a preservação do meio ambiente no fomento à indústria 

do petróleo.  

2.2.4 Portaria ANP nº 515 de 29 de dezembro de 2017 

 O regimento interno da Agência citado na seção anterior é o vigente em 2017. 

Entretanto, diversas decisões vieram a alterar a estrutura da Agência depois da Portaria ANP 

141/2012 com a criação da SSM. Desse modo, expõe-se a mais nova estrutura organizacional 

da Agência instituída pela Portaria ANP nº 515 de 29 de dezembro de 2017, conforme Figura 

5:  
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Figura 5: Estrutura Organizacional da ANP, 2017 

 Fonte: ANP, 2018a. 

 Nota-se a criação das seguintes Superintendências: de Segurança Operacional e Meio 

Ambiente (SSM), de Produção de Combustíveis (SPC), de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico (SPD), de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica (SDR), de 

Tecnologia da Informação (STI), de Gestão de Pessoas (SGP), de Gestão Administrativa e 

Aquisições (SGA), de Infraestrutura e Movimentação (SIM), de Distribuição e Logística 

(SDL) e de Gestão Financeira e Orçamentária (SFO); da Assessoria de Gestão de Risco 

(AGR); das Coordenadorias de Áreas Terrestres (CAT) e de Documentação e Informação 

(CDI); do Núcleo de Gestão de Créditos (NGC) e dos Núcleos Regionais de Fiscalização do 

Abastecimento (NRFs). Por outro lado, observa-se a extinção das Superintendências de 

Refino e Processamento do Gás Natural, de Planejamento e Pesquisa, de Gestão Financeira e 

Administrativa, de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás 

Natural, de Abastecimento e de Recursos Humanos; das Coordenadorias de Segurança 
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Operacional, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Tecnológico, de Defesa da 

Concorrência e de Orçamento; dos Núcleos de Informática e de Fiscalização da Segurança 

Operacional na Exploração e Produção; do Centro de Documentação e Informação e das 

Unidades Administrativas Regionais. Não houve mudanças no número total de unidades 

organizacionais da Agência (num total de 43); entretanto, algumas foram fundidas, outras 

promovidas e outras apenas mudaram de nomenclatura. Adicionalmente, ressalta-se a 

presença da Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM) no 

organograma de 2017 e, portanto, nota-se que não houve nenhuma mudança significativa em 

relação à estrutura de regulação e fiscalização da segurança operacional após a Portaria ANP 

nº 141 de 2012. 

2.3 Considerações Parciais 1 

Esse capítulo teve como objetivo específico analisar a evolução e as mudanças da 

ANP com foco nos assuntos ligados à segurança operacional com base em Lei, Decretos e 

Portarias que alteraram as Atribuições (Seção 1.1) e a Estrutura Organizacional da Agência 

(Seção 1.2). Na primeira seção, foram analisadas as mudanças nas atribuições da ANP 

conforme Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. A segurança operacional é pouco abordada 

nas atribuições da ANP de forma geral, apenas nas responsabilidades específicas de cada 

unidade organizacional.  

Por outro lado, na seção 1.2 foram analisadas as mudanças na estrutura organizacional 

e nas atribuições específicas de cada unidade da ANP.  

Ornelas et al (2013) apresenta o que foi abordado nessa seção, de forma simplificada e 

comparativa, os organogramas de 2004, 2007 e 2012 vide Figura 6:  
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Figura 6: Organograma da ANP voltado para a segurança operacional e meio ambiente em unidades de produção 

offshore 

Fonte: Ornelas et al, 2013.  

 Conclui-se que no início da Agência, os assuntos ligados à segurança 

operacional offshore em unidades de produção foram tratados pela Superintendência de 

Desenvolvimento e Produção (SDP). Em 2004, foram criadas a Coordenadoria de Segurança 

Operacional (CSO), Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) e o Núcleo de Segurança 

Operacional de Exploração e Produção (NSO) para tratar exclusivamente de assuntos ligados 

à segurança operacional e meio ambiente. Por fim, o último e mais importante marco para a 

evolução da segurança operacional do upstream na estrutura da Agência foi a fusão das três 

unidades organizacionais citadas acima, com a criação da Superintendência de Segurança 

Operacional e Meio Ambiente (SSM). 

No capítulo 3 a seguir, serão avaliadas as mudanças no arcabouço regulatório utilizado 

pela ANP para a garantia da segurança operacional na E&P offshore no Brasil.  



   23 

 

3. Evolução do Arcabouço Regulatório da ANP ligado à 

Segurança Operacional Offshore 
 

O conceito de segurança operacional começou a ser incorporado às atividades do setor 

de petróleo e gás natural brasileiras após o acidente com a plataforma P-36 em 2001. Ficou 

evidente a necessidade de um marco regulatório para o país a fim de garantir a segurança nas 

plataformas de petróleo (ALMEIDA, 2013).  

 

Figura 7: Regulamentos Técnicos de Segurança Operacional para Instalações Offshore 

Fonte: Petrobras, 2015.  

Em 2007, foi definida a primeira regulamentação de segurança operacional para a 

E&P de petróleo e gás no Brasil por meio da Resolução ANP n° 43/2007, que estabeleceu em 

seu anexo, o Regulamento Técnico de Segurança Operacional para Instalações Marítimas de 

Exploração e Produção (RTSGSO) (ORNELAS et al, 2013). Posteriormente, em 2009, foi 

instituído através da Resolução ANP n° 44/2009, o procedimento a ser adotado pelos 

concessionários e empresas da indústria do petróleo para a comunicação de incidentes. De 

modo subsequente, em 2015, as Resoluções ANP n° 37/2015 e 41/2015 vieram a integrar o 

arcabouço regulatório da Agência para assuntos ligados à segurança operacional offshore. A 

Resolução 37 tratou do procedimento para a aplicação e tratamento de não conformidades e a 

Resolução 41 instituiu o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança 

Operacional de Sistemas Submarinos (RTSGSS).  
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Recentemente, a Resolução ANP n° 46/2016 instituiu o Regime de Segurança 

Operacional para a Integridade de Poços de Petróleo e Gás Natural e aprovou o Regulamento 

Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços (RTSGIP) conforme pode ser 

visto na Figura 8.  

 

Figura 8: Linha do Tempo dos Instrumentos Regulatórios da ANP relacionados à segurança operacional offshore 

Fonte: Elaboração do autor.  

Diante das mudanças, esse capítulo terá como objetivo verificar a evolução dos 

instrumentos regulatórios utilizados pela ANP para a fiscalização da segurança operacional 

nas unidades de produção e perfuração offshore. A seguir, serão analisadas cinco Resoluções 

ANP que contemplam a regulamentação vigente para instalações marítimas e sistemas 

submarinos: Resolução ANP n° 43/2007, Resolução ANP n° 44/2009, Resolução ANP n° 

37/2015, Resolução ANP n° 41/2015 e Resolução ANP n° 46/2016.    

3.1 Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional 

(Resolução ANP n° 43 de 2007) 

O Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional 

(RTSGSO) foi o primeiro instrumento regulatório da ANP para a fiscalização da segurança 

operacional offshore. Este foi baseado nas normas aplicadas em indústrias do petróleo de 

diversos outros países do cenário internacional tais como: Canadá, Noruega, Estados Unidos, 

Reino Unido e Austrália (ORNELAS et al, 2013). Adicionalmente, a investigação dos 

acidentes nas plataformas P-36 (2001) e P-34 (2002), também subsidiou a criação desse 

regulamento (ORNELAS et al, 2013).  
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O RTSGSO tem como objetivo estabelecer exigências para o Sistema de 

Gerenciamento da Segurança Operacional dos Agentes Regulados através de dezessete 

práticas de gestão, de modo a garantir a segurança operacional das instalações marítimas de 

E&P da indústria do petróleo na preservação da vida humana e do meio ambiente (ANP, 

2007c). De maneira simplificada, Ornelas (2014, p. 56) define o RTSGSO como um conjunto 

de boas práticas com o intuito de estabelecer a necessidade das empresas de E&P possuírem 

uma sistemática para o correto gerenciamento dos riscos operacionais. O RTSGSO é um 

regulamento não-prescritivo (baseado em performance). Desse modo, cabe às empresas 

decidirem como irão implementar os requisitos estabelecidos por ele. Por outro lado, cabe à 

ANP fiscalizar a implementação das práticas de gestão e a melhoria contínua através das 

atividades de fiscalização (ALMEIDA, 2013) que ocorrem por meio de vistorias, testes de 

funcionamento em equipamentos críticos de segurança, entrevistas com funcionários e 

análises de documentação (ORNELAS et al, 2013).  

É importante salientar que regulamentos baseados em desempenho geram uma maior 

flexibilidade, que possibilita o surgimento de novas práticas e tecnologias inovadoras.  

Também exige um esforço maior do órgão regulador ao fiscalizar o cumprimento quando 

comparado a um regulamento mais prescritivo (ORNELAS, 2014 apud DNV (2010); TVEIT 

(1994)).  

As 17 práticas de gestão do RTSGSO podem ser resumidas conforme a tabela 1. As 

práticas podem ser agrupadas em três grupos principais: Liderança, Pessoal e Gestão; 

Instalações e Tecnologia e Práticas Operacionais. 
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Tabela 1: Práticas de Gestão do RTSGSO  

Fonte: BDEP/ANP, 2012.  

As práticas podem ser resumidas nos seguintes aspectos: gerenciamento da instalação, 

treinamento de pessoal, integridade mecânica; identificação de perigos e análise de risco; 

gestão de mudanças; seleção de contratadas, práticas de trabalho seguro e operações 

simultâneas (ANP, 2012f).   

A seguir serão explicados os objetivos e requisitos gerais de cada uma das práticas de 

gestão com base no RTSGSO (ANP, 2007c):  

 Prática de Gestão 1: Cultura de Segurança, Compromisso e Responsabilidade 

Gerencial 

Essa prática estabelece a necessidade de o Operador da Instalação definir e disseminar 

os valores e a política de Segurança Operacional para a força de trabalho envolvida na 

instalação. Um canal de comunicação recíproca entre a gerência e a força de trabalho é 

necessário para o aprimoramento da segurança operacional. Adicionalmente, estabelece a 

necessidade de que sejam especificadas as responsabilidades do pessoal envolvido, bem como 

a participação gerencial nos assuntos ligados à segurança operacional. Por fim, define a 

responsabilidade do Operador da Instalação em prover os recursos necessários para a 

implementação e o funcionamento do sistema de gerenciamento da segurança operacional.  
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 Prática de Gestão 2:  Envolvimento do Pessoal  

Essa prática estabelece que o Operador da Instalação seja o responsável por envolver e 

conscientizar a força de trabalho para que os funcionários participem efetivamente na 

aplicação do sistema de gerenciamento da segurança operacional. Como exemplo: atividades 

de conscientização e informação à força de trabalho sobre possíveis acidentes gerados por 

materiais inadequados deixados em painéis elétricos (tais como: garrafas de água e panos).  

 Prática de Gestão 3: Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal  

Define a responsabilidade do Operador da Instalação em estabelecer os requisitos e 

dimensionar o programa de treinamento e qualificações para todos os empregados dentro de 

uma estrutura organizacional com cargos e tarefas bem definidas. Desse modo, garante-se que 

todos os empregados receberão treinamento adequado e correlacionado.   

 Prática de Gestão 4: Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos 

Essa prática de gestão define o Operador da Instalação como o responsável por 

promover um ambiente de trabalho que considere os fatores humanos na gestão da segurança, 

tais como: motivação, desmotivação, fadiga, estresse.  

 Prática de Gestão 5: Seleção, Controle e Gerenciamento de Contratadas  

É responsabilidade do Operador da Instalação selecionar, avaliar e garantir que as 

empresas contratadas estejam em conformidade com todos os aspectos relativos à segurança 

operacional especificados no RTSGSO.  

 Prática de Gestão 6: Monitoramento e Melhoria Contínua do Desempenho 

O Operador da Instalação é o responsável por definir indicadores de desempenho para 

avaliar o seu sistema de gerenciamento da segurança operacional com foco na melhoria 

contínua. Os indicadores de desempenho precisam estar atualizados e aperfeiçoados, tendo 

em vista as constantes melhorias nos sistemas operacionais. 

Essa prática de gestão é historicamente uma das que mais geram não conformidades 

por ocasião das auditorias em instalações offshore (ANP, 2016d). Desvios adequadamente 

identificados, mas sem um tratamento contínuo ao longo da gestão se tornaram recorrentes em 

auditorias em unidades de perfuração (ANP, 2013b).  
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 Prática de Gestão 7: Auditorias 

A partir dessa prática de gestão, é de responsabilidade do Operador da Instalação a 

realização de auditorias (internas ou por empresas especializadas) no sistema de 

gerenciamento da segurança operacional visando avaliar o seu funcionamento e adequação 

em relação a todos os requisitos do RTSGSO.  

 Prática de Gestão 8: Gestão da Informação e da Documentação 

Essa prática de gestão define que o Operador da Instalação é o responsável por definir 

um sistema de informação e organização de documentação que considere o desenvolvimento, 

atualização, distribuição e integridade, e o acesso a toda documentação relativa a segurança 

operacional.  

 Prática de Gestão 9: Investigação de Incidentes 

Essa prática de gestão define a necessidade de investigação de incidentes pelo 

Operador da Instalação visando em caso de ocorrência, a adoção de medidas corretivas e 

preventivas, com base em relatórios investigativos. Essa prática não suscita a necessidade de 

comunicação à ANP. 

 Prática de Gestão 10: Projeto, Construção, Instalação e Desativação 

A partir dessa prática de gestão, define-se a responsabilidade do Operador da 

Instalação em considerar as normas e boas práticas da indústria para o projeto, construção, 

instalação e desativação da Instalação. Como exemplo, o atendimento às normas sobre o 

sistema de drenagem da instalação durante a concepção do projeto e durante a construção da 

unidade.   

 Prática de Gestão 11: Elementos Críticos de Segurança Operacional 

Essa prática de gestão define o Operador da Instalação como o responsável por 

identificar, gerenciar e controlar os equipamentos, sistemas e procedimentos críticos para a 

segurança operacional.  

 Prática de Gestão 12: Identificação e Análise de Riscos 
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Essa prática de gestão estabelece que o Operador identificará e analisará os riscos 

advindos das atividades da Instalação, com o intuito de prover as recomendações para evitar 

incidentes/acidentes e minimizar a possibilidade de agravantes.  

A prática de gestão 12 é historicamente uma das mais descumpridas pelos Operadores 

de instalações offshore (ANP, 2016d). Falhas na implementação de recomendações de 

análises de risco são citadas como recorrentes pela ANP (2013b), inclusive sendo motivo de 

interdição de unidades de perfuração e produção quando em cenários críticos.  

 Prática de Gestão 13: Integridade Mecânica  

O Operador da Instalação deve garantir que todos os sistemas, estruturas e 

equipamentos da Instalação passem por inspeções, testes de manutenção de maneira 

planejada, controlada e com qualidade, de modo a assegurar a integridade mecânica e 

adequação ao uso correto.  

Desvios nessa prática de gestão são um dos mais comuns desde o início das auditorias 

de SGSO em 2009 em instalações offshore (ANP, 2016d). Como exemplo, tem-se a grande 

incidência de não conformidades em 2012 ligadas ao fato dos planos e procedimentos de 

teste, inspeção e manutenção não estarem implementados ou não serem executados de 

maneira adequada, provocando a degradação de sistemas e equipamentos e o acúmulo de 

ordens de serviço de manutenção em atraso, principalmente em unidades mais antigas (ANP, 

2013b).  

 Prática de Gestão 14: Planejamento e Gerenciamento de Grandes 

Emergências  

Essa prática de gestão estabelece que o Operador da Instalação seja o responsável por 

elaborar planos de contingências e a execução dos procedimentos de resposta à possíveis 

emergências que venham a ocorrer. São objetos dessa prática, os sistemas de comunicação 

(alarmes, procedimentos de comunicação com agências reguladoras e autoridades 

governamentais) e exercícios simulados.  

 Prática de Gestão 15: Procedimentos Operacionais  

Essa prática de gestão define os requisitos para o estabelecimento de procedimentos 

operacionais visando garantir a segurança da Instalação. Estão incluídas a necessidade de 
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procedimento para a partida e a desativação das operações, além de procedimentos para as 

Operações Simultâneas na Instalação.   

 Prática de Gestão 16: Gerenciamento de Mudanças  

O Operador da Instalação, a partir de seu sistema de gerenciamento de segurança 

operacional é o responsável pela garantia de que os riscos inerentes às mudanças permanentes 

ou temporárias nas operações, no projeto da instalação, nos procedimentos ou nas funções de 

trabalhadores devam ser avaliados para se evitar impactos advindos dessas alterações.   

Essa prática de gestão, segundo ANP (2016d), é historicamente uma das mais 

descumpridas pelos Operadores de instalações offshore juntamente com as práticas 6, 12 e 13. 

Falhas nos sistemas de gestão de mudanças e na identificação de mudanças temporárias foram 

a principal causa de não conformidades em 2012 em unidades de perfuração (ANP, 2013b).  

 Prática de Gestão 17: Práticas de Trabalho Seguro e Procedimentos de 

Controle em Atividades Especiais  

Essa prática de gestão define que o Operador da Instalação deve controlar e gerenciar 

os riscos advindos de tarefas especiais que venham a ser executadas na Instalação. 

Além das 17 práticas de gestão, o RTSGSO também define a necessidade das 

empresas de E&P apresentarem Documentação de Segurança Operacional (DSO) 

previamente ao início da operação de suas unidades de E&P offshore. A DSO é composta por 

três documentos: 

a) Matriz de Correlação (MC), b) Descrição da Unidade Marítima (DUM) e c) 

Relatório de Informações do Concessionário (RIC).  

A Matriz de Correlação é um documento que cruza os aspectos do sistema de 

gerenciamento da segurança operacional estabelecidos pela empresa de E&P e os requisitos 

do RTSGSO, ou seja, é um check list completo item a item. 

A DUM é o segundo documento que descreve todos os itens e equipamentos de 

segurança da instalação usados na operação. 
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O RIC contém as informações relativas ao projeto, quais sejam: Identificação do 

projeto de perfuração, Localização da instalação e Programa preliminar de perfuração de 

poços para unidades de perfuração e Identificação do projeto de produção, Localização da 

instalação, Diagrama de fluxo da produção e do processo e Descrição do processamento de 

petróleo/gás natural para unidades de produção.  

A Tabela 2 mostra a lista de informações da DUM.  

UNIDADES DE PERFURAÇÃO UNIDADES DE PRODUÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

1.1 Identificação do Operador Concessionário 

1.2 Identificação da Instalação de Perfuração 

1.3 Localização da Instalação de Perfuração 

1.1 Identificação do Operador Concessionário 

1.2 Identificação da Instalação de Produção 

1.3  Localização da Instalação de Produção 

2. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 2. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

2.1 Características Principais das Unidades  

2.2 Sistema de Utilidades e Lastro 

2.3 Sistema de Tancagem 

2.4 Sistema de Salvatagem 

2.5 Sistema de Ancoragem / Posicionamento 

2.6 Sistema de Segurança, Detecção e Combate a 

Incêndio 

2.7 Sistema de Movimentação de Carga e Pessoal 
2.8 Sistema de Comunicação 

2.9 Sistema de Geração e Distribuição de Energia 

Elétrica 

2.1 Características Principais das Unidades  

2.2 Sistema de Utilidades e Lastro 

2.3 Sistema de Tancagem 

2.4 Sistema de Salvatagem 

2.5 Sistema de Ancoragem / Posicionamento 

2.6 Sistema de Segurança, Detecção e Combate a 

Incêndio 

2.7 Sistema de Movimentação de Carga e Pessoal 
2.8 Sistema de Comunicação 

2.9 Sistema de Geração e Distribuição de Energia 

Elétrica 

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE 

PERFURAÇÃO 

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO 

3.1 Sistema de Perfuração 

3.2 Sistema de Controle de Poço 

3.3 Sistema de Automação, Controle e Parada de 

Emergência 

3.1 Sistema de Produção 

3.2 Sistema de Processamento de óleo 

3.3 Sistema de Processamento de gás 

3.4 Sistema de Exportação do óleo e gás 

3.5 Sistema de Gás Combustível 

3.6 Sistema de Automação, Controle e Parada de 

Emergência 

4. GLOSSÁRIO 4. DESCRIÇÃO DA MALHA DE COLETA 

E INTERLIGAÇÃO COM OUTRAS 

INSTALAÇÕES 

 5. GLOSSÁRIO 

 

Tabela 2: Descrição dos Equipamentos de Segurança da Instalação conforme RTSGSO, 2007 

Fonte: Elaboração Própria com base em RTSGSO, 2007. 

Diante do exposto, constata-se que a matriz de correlação é um documento do sistema 

de gestão da empresa de E&P. Já a DUM e o RIC são documentos exclusivos de cada 

instalação e, portanto, devem ser apresentados conforme cada unidade de E&P.  
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Foi apresentado o primeiro regulamento criado pela ANP para dotar a Agência de 

instrumentos necessários para o controle e fiscalização das condições de segurança 

operacional offshore na indústria do petróleo (ANP, 2007a).  

O RTSGSO estabelece requisitos de segurança operacional offshore através das 

definições de 17 práticas que devem ser incorporadas pelos concessionários em seu próprio 

sistema de gestão. Adicionalmente, definiu-se a necessidade da apresentação de 

Documentação de Segurança Operacional relativa às instalações antes do início das operações 

no Brasil. 

3.2 Procedimento de Comunicação de Incidentes (Resolução ANP n° 44 de 2009) 

A Resolução ANP n° 44 de 2009 revisou o procedimento de comunicação de 

incidentes (Portaria ANP n° 03 de 2003) adotado pelas empresas concessionárias de 

atividades ligadas à indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Essa resolução teve 

como objetivo principal estabelecer a necessidade de comunicação e investigação (quando 

aplicável) das causas de incidentes e reportá-los à ANP. Essa investigação é de grande 

importância, pois poderá ser um instrumento de melhorias no arcabouço regulatório da 

Agência (ANP, 2016d).  

Primeiramente, define-se incidente conforme Art 1°, parágrafo único, inciso I da 

Resolução ANP n° 44 de 2009:  

“ (...) I – incidente: qualquer ocorrência, decorrente de 

fato ou ato intencional ou acidental, envolvendo:  

a) risco de dano ao meio ambiente ou à saúde humana;  

b) dano ao meio ambiente ou à saúde humana;  

c) prejuízos materiais ao patrimônio próprio ou de 

terceiros;  

d) ocorrência de fatalidades ou ferimentos graves para 

o pessoal próprio, para terceiros ou para as 

populações; ou 

e) interrupção não programada das operações por 

mais de 24 (vinte e quatro) horas. (...)” 

Ressalta-se que o item e) não se aplica para unidades de perfuração.  



   33 

Em seu Art 2°, a Resolução estabelece a obrigatoriedade das empresas de 

comunicarem de modo imediato à ANP, os incidentes que foram definidos acima (a-e) 

conforme modelo de Comunicação Inicial do Incidente (CI) exposto na Tabela 3. 

Adicionalmente, conforme Art 3°, as empresas deverão apresentar um Relatório Detalhado de 

Incidentes (RDI) para os eventos definidos nos itens b), c), d) e e) conforme modelo exposto 

na Tabela 4 em até 30 dias a contar da constatação do incidente. Para incidentes de poluição 

por óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas brasileiras, o primeiro 

comunicado deverá ser feito em formato de RDI conforme Lei n° 9.966/2000.  

COMUNICAÇÃO INICIAL DO INCIDENTE (CI) 

I – Identificação da embarcação/instalação que originou o incidente (nome da embarcação ou 

instalação, identificação) 

II – Data e hora da primeira observação (data, hora) 

III – Data e hora estimadas do Incidente (data, hora ou sem condições de informar) 

IV – Localização geográfica do incidente (latitude, longitude ou endereço da instalação cadastrado 

na ANP) 

V – Substância descarregada e/ou produtos envolvidos no incidente (tipo de substância, volume 
estimado) 

VI – Situação atual da descarga (sem condições de informar ou paralisada ou não foi paralisada) 

VII – Breve Descrição do Incidente  

VIII – Causa provável do Incidente (sem condições de informar) 

IX – Número de feridos (sem condições de informar) 

X – Ações iniciais que foram tomadas     (acionado plano de emergência, quais foram as 

providências tomadas - listar, sem evidência de ação ou providência até o momento) 

XI – Data e hora da comunicação (data, hora) 

XII – Identificação do comunicante (nome completo, função, telefone de contato, fax, email) 

XIII – Outras informações julgadas úteis 

 

Tabela 3: Modelo de Comunicação Inicial do Incidente  

Fonte: Resolução ANP n° 44 de 2009. 

RELATÓRIO DETALHADO DE INCIDENTE (RDI) 

1) Dados Iniciais:  

- nome e endereço do concessionário ou da empresa autorizada; 

- identificação da pessoa responsável pela emissão do relatório, incluindo seu cargo, empresa e telefone 

de contato; 

- denominação, identificação (CNPJ, nº IMO, Código da instalação, nº da Autorização ou do Contrato de 

Concessão) e localização (coordenadas geográficas) das instalações ou unidades envolvidas e da área geográfica 

atingida; 

- demais autoridades comunicadas. 

2) Descrição do Incidente:   

- identificação dos componentes da Comissão de Investigação de incidentes, incluindo seus cargos e 

empresa; 

- metodologia utilizada para a investigação; 

- cronologia e descrição técnica do incidente; 

- descrição dos fatores causais (qualquer evento e/ou fator externo que permitiu a ocorrência ou o 

agravamento do incidente e/ou de suas consequências); 
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- descrição da causa-raiz (evento determinante para a ocorrência); 

- descrição das medidas mitigadoras tomadas e resultados esperados no curto prazo, inclusive a 

quantidade de substância recuperada; 

- descrição de fatos relevantes (deficiências não relacionadas com o incidente, mas que foram 

identificadas durante a investigação); 

- descrição das recomendações para evitar a recorrência do incidente; e 

- cronograma de implementação das recomendações; 

 

3) Consequências 

- substância liberada, suas características, quantidade estimada e previsão de deslocamento do óleo e/ou 

substâncias nocivas ou perigosas; 

- número de feridos e fatalidades decorrentes do incidente, discriminados por empregados da empresa, de 

firmas contratadas e das comunidades; 

- identificação dos ecossistemas afetados;  

- descrição das conseqüências do evento quanto à continuidade operacional e aos danos ao patrimônio 

próprio ou de terceiros. 

 

4) Providências adotadas até o momento 

- descrição das medidas corretivas adotadas até o momento da emissão do relatório. 

 

5) Outras informações julgadas relevantes 

Tabela 4: Modelo de Relatório Detalhado de Incidente (RDI) 

Fonte: Resolução ANP n° 44 de 2009.  

Com a existência apenas da Resolução ANP n° 44 de 2009 sobre a comunicação de 

incidentes, surgem problemas relacionados aos desdobramentos da notificação de incidentes, 

em virtude da falta de clareza nos tipos de incidentes que devem ser comunicados, falta de 

padronização, dificuldade de análise e controle por parte dos técnicos da ANP, devido à baixa 

qualidade do banco de dados utilizado, dificuldade de comunicação com o agente regulado 

entre outras questões (ANP, 2014b). Desse modo, em 2013, foram criados: 

a) Manual de Comunicação de Incidentes de Exploração e Produção de Petróleo e 

Gás Natural - definindo quando e como o agente regulado deverá comunicar 

os incidentes à ANP (ANP, 2013a); 

b)  Sistema Integrado de Segurança Operacional -  uma nova base de dados para 

os incidentes reportados à Agência.  

ANP (2013a) define os tipos de incidentes que deverão ser reportados a ela de acordo 

com os cinco itens estabelecidos pela Resolução ANP n° 44 de 2009, juntamente com os 

prazos de envio do CI conforme Figuras 10, 11, 12 e legenda exposta na Figura 9. 

Adicionalmente, em cada uma das tipificações é feita uma explicação mais pormenorizada do 
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que deverá ser considerado para a correta classificação do incidente, além das informações 

que precisam estar contidas na CI e no RDI.  

 

Figura 9: Legenda para os prazos de envio da Comunicação Inicial 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP, 2013a. 

 

Figura 10: Tipos de incidentes com risco de dano ao meio ambiente ou à saúde humana 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP, 2013a. 
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Figura 11: Tipos de incidentes com dano ao meio ambiente ou à saúde humana 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP, 2013a. 

 

 

Figura 12: Tipos de incidentes com prejuízos materiais ao patrimônio próprio, terceiros ou populações e 

interrupções não programadas por mais de 24 horas  

Fonte: Elaboração própria com base em ANP, 2013a.  
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Por sua vez, o Sistema Integrado de Segurança Operacional (SISO) conta com 

diversas ferramentas, além do cadastro dos CIs e RDIs, quais sejam: alertas automáticos para 

diretores, áreas da ANP e outros órgãos, levantamento de dados, comunicação com os 

usuários e cadastro de ações (ANP, 2014b). 

O acesso por usuários externos à ANP deverá ser solicitado pelo Agente Regulado por 

meio de carta com as seguintes informações: Nome, E-mail, Função, CPF, Telefone e Fax. 

Posteriormente, esses usuários poderão se cadastrar no sistema no endereço eletrônico 

https://app2.anp.gov.br/siso/ e escolhendo o item indicado pela seta na Figura 13 para 

prosseguir para a tela de cadastro conforme Figura 14.   

O cadastro será aprovado após a verificação de consistência dos dados enviados por 

carta e pelo sistema e uma senha provisória será enviada para o e-mail do usuário.  

 

Figura 13: SISO - Tela de Login, 2018 

Fonte: ANP, 2018b.  
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Figura 14: SISO - Tela de Cadastro de Usuário Externo, 2018 

Fonte: ANP, 2018c. 

 

 

Figura 15: SISO - Tela inicial para o Cadastro de Incidentes, 2013 

Fonte: ANP, 2013a.  

Nesta seção, foi apresentado o procedimento vigente para a comunicação de incidentes 

à ANP ocorridos em atividades do upstream na indústria do petróleo e gás. Foram expostas 

desde a definição de incidente conforme Resolução ANP n° 44 de 2009 até os devidos 

detalhamentos conforme o Manual de Comunicação de Incidentes de Exploração e Produção 
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de Petróleo e Gás Natural. Adicionalmente, os procedimentos para o acesso de usuários no 

Sistema Integrado de Segurança Operacional – SISO Incidentes. 

3.3 Procedimento para a aplicação e tratamento de Não Conformidades (Resolução 

ANP n° 37 de 2015) 

A Resolução ANP n° 37 de 2015 teve como objetivo estabelecer o procedimento em 

que a SSM poderá conceder prazos para os concessionários se adequarem à legislação vigente 

a partir da aplicação de não conformidades, sem aplicação imediata de penalidades. Desse 

modo, define-se o conceito de Não Conformidade (NC) conforme Art. 2°, parágrafo único, 

inciso V da Resolução ANP 37/2015:  

“ (...)  V – Não Conformidade (NC): prática ou 

procedimento que se encontra em desacordo com 

requisito disposto nas normas e na regulamentação 

aplicável à atividade ou nos Contratos de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural, e cuja ocorrência 

é demonstrada por meio de Evidência(s) Objetiva(s); 

(...)” 

Segundo ANP (2016a), essa Resolução é a responsável por formalizar os 

procedimentos adotados e expor os conceitos que norteiam as atividades de fiscalização da 

SSM/ANP, além de estimular a obediência às normas regulatórias ligadas à segurança 

operacional.  

O procedimento previsto pela Resolução ANP 37/2015 respalda-se, principalmente, 

no Decreto nº 2.455/98, Art. 2º, inciso VI que determina que a fiscalização por parte da ANP 

terá como objetivos a educação e orientação dos agentes regulados, além da prevenção e 

repressão de condutas que violam a legislação.  

A autuação imediata quando constatado um desvio não é a melhor opção, pois a 

efetividade do recolhimento de multas é muito limitada, pois não estimula o concessionário a 

revisar e melhorar o seu sistema de gerenciamento de segurança operacional. Desse modo, 

essa abordagem educativa traz vantagens, uma vez que privilegia a segurança operacional por 

melhorar a eficiência e o caráter educativo das atividades de fiscalização da SSM (ANP, 

2014a).  
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Os prazos para o saneamento das não conformidades são classificados conforme Art. 

3°, parágrafo 2°, incisos I a III da Resolução ANP 37/2015:   

a) 30 dias para as não conformidades críticas e graves; 

b)  90 dias para as moderadas; 

c) 180 dias para as leves.  

Salienta-se que as não conformidades críticas são aquelas que podem gerar risco grave 

e iminente às pessoas envolvidas, ao meio ambiente, à instalação ou às operações (ANP, 

2015c) Desse modo, é preciso a interdição da unidade, exceto nos casos em que o 

concessionário for capaz de cessar o risco constatado imediatamente. Exemplos de não 

conformidades críticas com a interdição total ou parcial de unidades em 2015 conforme ANP 

(2016d):  

a) Falha na implementação e acompanhamento de recomendações de Análise de Risco 

relacionadas aos cenários não toleráveis; 

b) Falta de estudos de segurança exigidos pela filosofia de segurança do 

concessionário; 

c) Corrosão acentuada em equipamento (interdição parcial);  

d) Deficiência no gerenciamento da manutenção de elementos críticos;  

e) Falta de contingência para elemento crítico fora de operação ou degradado;  

f) Sistema crítico não atendendo a norma, boa prática da indústria, estudo de 

segurança ou filosofia de segurança do operador. 

O procedimento para o completo saneamento das não conformidades por parte do 

concessionário também é tratado na Resolução ANP 37/2015. Este procedimento consiste em 

corrigir o desvio verificado, identificar e tratar a falha no sistema de gerenciamento de 

segurança operacional da unidade causadora do desvio apontado (chamada de causa-raiz). 

Neste caso, o concessionário deverá enviar à ANP provas das ações tomadas num prazo de 15 

dias após o término dos prazos de saneamento da não conformidade.  
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A Resolução ANP 37/2015 ainda estabelece que, em casos excepcionais, o 

concessionário poderá julgar impossível o saneamento da não conformidade no prazo fixado. 

Neste caso, poderá requisitar a postergação de prazo através de um plano de ação. Para que o 

novo plano seja deferido deverá contemplar:  

a) apresentação dentro do prazo originalmente proposto para o saneamento da não 

conformidade; 

b) identificação dos profissionais responsáveis pelo plano de ação, bem como um 

cronograma com a indicação das medidas pretendidas; 

c) razões pelas quais o concessionário entende ser impossível sanear a não 

conformidade dentro do prazo inicialmente fixado; 

d) ser objetivamente eficaz em sanar a não conformidade;   

e) demonstrar que as ações pretendidas são compatíveis com o risco associado; 

f) conter evidências das medidas que já foram tomadas para a execução do plano de 

ação.  

O deferimento de um plano de ação é a primeira etapa para a busca de uma solução, 

mas não promove o saneamento da não conformidade.  

Os atos administrativos da notificação de segurança e recomendação de segurança 

também foram formalizados na Resolução ANP 37/2015. A primeira é uma ferramenta que 

pode ser utilizada pelo Superintendente da SSM, quando verificada a possibilidade de que 

uma não conformidade identificada durante uma atividade de fiscalização possa vir a ocorrer 

em outras instalações do mesmo concessionário. Desse modo, o concessionário fica obrigado 

a verificar e sanar, caso aplicável, a não conformidade em questão em todas as suas unidades 

que foram abrangidas pela notificação. De maneira similar, a recomendação de segurança 

pode ser expedida pelo Superintendente da SSM quando, após uma decisão condenatória 

definitiva na esfera administrativa, houver a possiblidade do mesmo desvio de conduta estar 

presente em outras instalações do concessionário. 
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Apesar da Resolução ANP 37/2015 ter caráter educativo, ela também estabelece os 

casos em que penalidades se fazem necessárias. Neste caso, define-se o auto de infração 

quando:  

a) for verificado que o concessionário não tomou qualquer medida ou que as ações 

tomadas foram ineficazes para o saneamento da não conformidade; 

b) for constatada uma não conformidade crítica; 

c) for constatada uma não conformidade considerada insanável pela Agência; 

d) a ação de fiscalização tiver como objetivo a investigação de algum incidente 

ocorrido na instalação; 

e) houver reincidência de não conformidade por descumprimento do mesmo requisito 

do regulamento e na mesma instalação em prazo inferior a cinco anos.  

Adicionalmente, para os casos em que for apresentado plano de ação haverá a 

lavratura do auto de infração quando:  

a) o plano de ação apresentado for indeferido pela ANP; 

b) o plano de ação não contiver evidências das medidas que já foram tomadas para a 

sua execução; 

c) o plano de ação for descumprido ou não produzir o efeito desejado.  

O descumprimento da notificação ou da recomendação expedida pela Agência ao 

concessionário também levará a emissão de auto de infração.  

Nesta seção, apresentou-se o procedimento utilizado pela ANP para conceder prazos 

para que os concessionários ajustem sua conduta com relação à legislação através da 

aplicação de não conformidades. O caráter educativo desse tipo de abordagem visa estimular 

o concessionário a melhorar o seu sistema de gestão em segurança operacional. De modo 

geral, pode-se dizer que a Resolução ANP 37/2015 estabelece os procedimentos e diretrizes 

utilizados pela SSM durante suas atividades de fiscalização (ANP, 2016d).  
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3.4 Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional de 

Sistemas Submarinos (Resolução ANP n° 41 de 2015) 

Sistemas submarinos são compostos por equipamentos essenciais nas estratégias de 

desenvolvimento de campos de petróleo offshore. Como exemplo, citam-se os risers (em 

português tubulação utilizada para elevação de fluidos até a superfície), manifolds (em 

português equipamento que concentra a produção de poços), árvores de natal submarina, 

dutos flexíveis, dentre outros. No cenário brasileiro, esses sistemas fazem-se ainda mais 

importantes tendo em vista que a maior parte das acumulações de petróleo encontram-se em 

águas profundas e ultra profundas.  

A movimentação de petróleo é uma atividade inerentemente perigosa tendo em vista a 

volatilidade e a facilidade de combustão dos fluidos que estão sendo transportados (ANP, 

2015a). A falta de gerenciamento da segurança através de inspeções e manutenções por 

exemplo, podem resultar em diversos acidentes com danos ambientais, à vida humana e aos 

ativos como no acidente no duto PE-II em 18 de janeiro de 2000, que interliga a REDUC às 

instalações dos Dutos e Terminais do Sudeste-DTSE/Ilha D’água, com derramamento de 1,3 

milhões de m³ entre a refinaria e a Baía de Guanabara. Ainda há outros acidentes como: no 

Gasoduto PCR-01/Lubnor e no duto de escoamento da plataforma P-55, ambos em 2014 

(ANP, 2015a). 

Nesse contexto, o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Sistemas 

Submarinos foi criado (instituído pela Resolução ANP n° 41 de 2015), a partir da necessidade 

de um instrumento regulatório de gerenciamento de segurança operacional que abrangesse os 

sistemas submarinos. O RTDT (Resolução ANP 06/2011) é específico para dutos terrestres e 

o RTSGSO (Resolução ANP 43/2007) exclui dutos do seu escopo de atuação (ANP, 2015b).  

O RTSGSS define os requisitos e padrões de segurança operacional e preservação do 

meio ambiente que devem ser atendidos pelos concessionários que movimentam petróleo, gás 

natural e seus derivados através de dutos submarinos. O regulamento exige que os Operadores 

implementem um sistema de gerenciamento de segurança operacional similar aos que já são 

exigidos pela ANP, com algumas particularidades exclusivas da operação de sistemas 

submarinos. De modo geral, resumem-se os objetivos do RTSGSS conforme os seguintes 

tópicos: consolidação de cultura de segurança; melhoria contínua; envolvimento da força de 

trabalho; qualificação da força de trabalho; ambiente de trabalho adequado que considere 

fatores humanos; minimização de incidentes; dimensionamento, fabricação, instalação, 
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reutilização, extensão de vida útil e desativação de sistemas submarinos conforme as normas 

relevantes e padrões internacionais; gerenciamento de riscos; requisitos mínimos para a 

operação de sistemas submarinos; correta utilização de procedimentos operacionais, de 

emergência e de trabalho; gerenciamento da integridade; auditorias internas e atendimento às 

exigências legais e normativas (ANP, 2015b).  

O RTSGSS, apesar de conter alguns itens prescritivos é, em sua maioria, um 

instrumento baseado em desempenho, pois deixa a cargo do agente regulado, o modo como 

irá se adequar aos requisitos (ANP, 2015a). Desse modo, o RTSGSS não limita o 

desenvolvimento de novas tecnologias como equipamentos, procedimentos ou normas (ANP, 

2015d).  

Os 21 capítulos do RTSGSS tiveram grande influência do RTSGSO (Resolução ANP 

43/2007), principalmente naqueles relacionados à gestão da segurança operacional. Tal fato 

pode ser notado também a partir dos objetivos do regulamento, conforme citado 

anteriormente. Adicionalmente, diversas diretrizes criadas pelo Center for Chemical Process 

Safety (CCPS), além da experiência adquirida pela equipe da SSM serviram de base para 

criação do regulamento (ANP, 2015b).  

A seguir, serão suscintamente explicados cada um dos 21 capítulos (capítulo 6 ao 26) 

do RTSGSS. Para aqueles que, de modo geral, são similares às práticas de gestão do 

RTSGSO e que sofreram pouca alteração, será apenas feita a referência:   

 Capítulo 6 – Cultura de Segurança, Compromisso e Responsabilidade 

Gerencial (Prática de Gestão 1 do RTSGSO: Cultura de Segurança, Compromisso 

e Responsabilidade Gerencial); 

 Capítulo 7 – Envolvimento da Força de Trabalho (Prática de Gestão 2 do 

RTSGSO:  Envolvimento do Pessoal); 

 Capítulo 8 – Qualificação, Treinamento e Desempenho da Força de Trabalho 

(Prática de Gestão 3 do RTSGSO: Qualificação, Treinamento e Desempenho do 

Pessoal); 

 Capítulo 9 – Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos (Prática de Gestão 4 do 

RTSGSO: Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos); 
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 Capítulo 10 – Seleção, Controle e Gerenciamento de Empresas Contratadas 

(Prática de Gestão 5 do RTSGSO: Seleção, Controle e Gerenciamento de 

Contratadas); 

 Capítulo 11 – Monitoramento e Melhoria Contínua do Desempenho (Prática 

de Gestão 6 do RTSGSO: Monitoramento e Melhoria Contínua do Desempenho); 

 Capítulo 12 – Auditoria Interna (Prática de Gestão 7 do RTSGSO: Auditorias); 

 Capítulo 13 – Gestão da Informação e da Documentação (Prática de Gestão 8 

do RTSGSO: Gestão da Informação e da Documentação); 

 Capítulo 14 – Investigação de Incidentes (Prática de Gestão 9 do RTSGSO: 

Investigação de Incidentes); 

Em relação ao descrito no RTSGSO, incluíram-se requisitos relacionados a criação de 

um banco de dados de incidentes; registro e análise de quase acidentes; divulgação para a 

força de trabalho dos incidentes ocorridos e ampliação da abrangência para outras instalações 

daquele Operador (ANP, 2015b).  

 Capítulo 15 – Elementos Críticos de Segurança Operacional (Prática de Gestão 

11 do RTSGSO: Elementos Críticos de Segurança Operacional); 

 Capítulo 16 – Análise de Riscos (Prática de Gestão 12 do RTSGSO: 

Identificação e Análise de Riscos); 

Em relação ao descrito no RTSGSO, incluíram-se requisitos relacionados a: realização 

de análises quantitativas quando a classificação do risco for não tolerável; identificação de 

locais críticos e diversos outros tópicos relacionados às análises de risco tais como: revisão, 

composição da equipe de elaboração e divulgação dos resultados para força de trabalho (ANP, 

2015b).  

 Capítulo 17 – Gestão de Mudanças (Prática de Gestão 16 do RTSGSO: 

Gerenciamento de Mudanças); 

 Capítulo 18 – Planejamento e Gerenciamento de Emergências (Prática de 

Gestão 14 do RTSGSO: Planejamento e Gerenciamento de Grandes Emergências); 
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 Capítulo 19 – Práticas de Trabalho Seguro e Procedimentos de Controle em 

Atividades Especiais (Prática de Gestão 17 do RTSGSO: Práticas de Trabalho 

Seguro e Procedimentos de Controle em Atividades Especiais); 

Os capítulos 20 ao 26 são técnicos do regulamento e foram elaborados a partir de 

normas, padrões e regulações internacionais. Ressalta-se que essa parte do RTSGSS tem o 

objetivo de expor pontos principais que devem ser considerados na operação, construção e 

operação de sistemas submarinos, mas não deverá ser considerado como um manual a ser 

seguido durante essas fases (ANP, 2015b).  

 Capítulo 20 – Projeto  

Esse capítulo tem como objetivo estabelecer os requisitos que deverão ser 

considerados durante a fase de projeto do sistema submarino além de assegurar que os 

parâmetros do fluido, regime de escoamento e localização da instalação sejam levados em 

consideração durante essa etapa. Os requisitos são distribuídos de forma mais específica 

através dos seguintes tópicos: Projeto; Segurança na Fase de Projeto; Tensões e Cargas; 

Seleção da Rota do Duto Submarino; Envelope de Segurança; Análise Termo-Hidráulica; 

Seleção do Material; Projeto do Controle da Corrosão Externa; Projeto do Monitoramento e 

Controle da Corrosão Interna; Dimensionamento dos Sistemas de Supervisão, Controle e 

Proteção; PIGs; Requisitos adicionais para Risers e Documentação de projeto. 

 Capítulo 21 – Fabricação e Instalação 

A partir do capítulo 21, estabelecem-se os requisitos para a fabricação, instalação e 

comissionamento dos sistemas submarinos. De forma mais específica, essas exigências são 

expostas conforme os seguintes itens: Fabricação e Instalação; Transporte, Manuseio, 

Armazenamento e Preservação de Materiais; Soldagem; Lançamento; Post-Laid Survey (em 

português “inspeção submarina por imagens após o lançamento”); Comissionamento; 

Relatório de Comissionamento; Documentação de Fabricação e Instalação.  

 Capítulo 22 – Operação 

Esse capítulo (22) estabelece as exigências que deverão ser seguidas durante a fase de 

operação dos sistemas submarinos. Seus requisitos são dispostos conforme os tópicos: 
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Operação; Procedimentos Operacionais; Procedimento Mútuo de Operação; Retorno 

Operacional; Operações Simultâneas e Sistema de Comunicação Operacional.  

Segundo ANP (2015b), usaram-se como base para a elaboração desse capítulo os 

documentos:  

a) API RP 1168 – American Petroleum Institute Recommended Practice 1168 – 

Pipeline Control Room Management (em português, “gerenciamento da sala de 

controle de tubulações”). 

b) DNV RP F116 – Det Norske Veritas Recommended Practice F116 – Integrity 

management of submarine pipeline systems (em português, “gestão da integridade 

de sistemas de tubulações submarinas”). 

c)  DNV RP-F206 – Det Norske Veritas Recommended Practice F206 – Riser 

integrity management (em português, gestão da integridade de risers). 

d)  ISO 13628 – International Organization for Standardization 13628 – Design and 

operation of subsea production systems (em português, “projeto e operação de 

sistemas submarinos de produção”).  

e)  N-2689 – Petrobras – Operação de Oleoduto Terrestre e Submarino.  

f)  N-2246 – Petrobras – Operação de Gasoduto Terrestre e Submarino 

 Capítulo 23 – Gerenciamento da Integridade  

Nesse capítulo (23), definem-se os requisitos que deverão ser seguidos pelo Operador 

para o gerenciamento da integridade do sistema submarino durante todas as fases do seu ciclo 

de vida. As exigências são divididas nos seguintes assuntos: Programa de Gerenciamento da 

Integridade; Levantamento, revisão e integração de dados; Avaliação de Integridade; 

Procedimento de Inspeção; Plano de Inspeção Periódica; Inspeção Extraordinária; Inspeção 

Submarina; Relatórios de Inspeção; Monitoramento e Controle da Corrosão Interna; 

Definição, Planejamento, Implementação e Acompanhamentos de Ações Corretivas e 

Preventivas; Mitigação, Intervenção e Reparo e Garantia da Qualidade.  

Segundo ANP (2015b), usaram-se como base para elaboração desse capítulo as 

normas: 
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a) API RP 1160 – American Petroleum Institute Recommended Practice 1160 – 

Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines (em português, 

“gerenciando a integridade de sistemas de tubulações contendo líquidos 

perigosos”)   

b) API RP 1111 – American Petroleum Institute Recommended Practice 1111 – 

Design, Construction, Operation, and Maintenance of Offshore Hydrocarbon 

Pipelines (em português, “projeto, construção, operação e manutenção de 

tubulações de hidrocarbonetos marítimas”).   

c) DNV RP F113 – Det Norske Veritas Recommended Practice F113 – Pipeline 

subsea repair (em português, “reparo de tubulações submarinas”).  

d) DNV RP 116 E – Det Norske Veritas Recommended Practice F116 – Integrity 

Management of Submarine Pipeline Systems (em português, “gestão da integridade 

de sistemas de tubulações submarinas”).  

e) ISO 13628 – International Organization for Standardization 13628 – Design and 

operation of subsea production systems (em português, “projeto e operação de 

sistemas submarinos de produção”).  

 Capítulo 24 – Reutilização 

Esse capítulo (24) estabelece os requisitos a serem seguidos pelo Operador para a 

reutilização de partes de sistemas submarinos. Adicionalmente, são definidas exigências para 

o recolhimento da parte a ser reutilizada e para a elaboração de um relatório de reutilização.  

  Capítulo 25 – Extensão de Vida Útil  

A partir desse capítulo (25), definem-se os aspectos a serem considerados para a 

extensão da vida útil de um sistema submarino, além do previsto durante a fase de projeto. Os 

requisitos são distribuídos de modo mais específico nos seguintes tópicos: Avaliação para 

Extensão de Vida Útil; Relatório de Extensão de Vida Útil; Extensão de Vida Útil e 

Comunicação da Extensão de Vida Útil.  

Segundo ANP (2015b), nesse capítulo, usaram-se as normas como base:  
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a) DNV RP F116 – Det Norske Veritas Recommended Practice F116 – Integrity 

management of submarine pipeline systems (em português, “gestão da integridade 

de sistemas de tubulações submarinas”). 

b) ISO 13623 – International Organization for Standardization 13623 – Pipeline 

transportation systems (em português, “sistemas de tubulações de transporte”).  

c)  ISO TS 12747 – International Organization for Standardization Technical 

Specification 12747 – Pipeline transportation systems – Recommended Practice 

for pipeline life extension (em português, “sistemas de tubulações de transporte – 

prática recomendada para a extensão da vida útil de tubulações”). 

d) NORSOK Standard Y-002 – Norsk Sokkels Konkurranseposisjon - Life Extension 

for transportation systems (em português, “extensão da vida útil para sistemas de 

transporte”).  

 Capítulo 26 – Descomissionamento e Desativação 

Esse capítulo (26) tem como objetivo definir as exigências para o descomissionamento 

e desativação de sistemas submarinos. São abordados requisitos ligados ao Programa de 

Desativação Permanente; Comunicação da Desativação Permanente e Descomissionamento.  

Nesta seção foi exposto o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de 

Sistemas Submarinos com o objetivo de estabelecer os requisitos e diretrizes do sistema de 

gerenciamento de segurança operacional para os sistemas submarinos visando a proteção da 

vida humana, do meio ambiente e dos ativos. Esse regulamento surgiu motivado pela 

necessidade de criação de um instrumento regulatório que abrangesse essas instalações tendo 

em vista que não estavam cobertas pelo RTDT ou pelo RTSGSO. Foram apresentados 21 

capítulos do RTSGSS, com os requisitos que devem ser considerados pelos Operadores 

durante todo o ciclo de vida dos sistemas submarinos. Notou-se uma grande similaridade 

desse regulamento com o RTSGSO, diferenciando-se apenas em alguns pontos devido à 

experiência adquirida pela SSM na aplicação do SGSO e da consulta às diretrizes do CCPS. 

Adicionalmente, observaram-se alguns requisitos prescritivos provenientes de diversas 

normas, padrões e regulações internacionais para sistemas submarinos.  
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3.5 Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços 

(Resolução ANP n° 46/2016) 

A fiscalização da gestão da integridade de poços por parte da ANP iniciou-se baseada 

na Resolução ANP 43/2007 motivada pelos acidentes de Cancã (2009) e Macondo (2010). 

Entretanto, após os underground blowouts (em português, “fluxo descontrolado de 

hidrocarbonetos”) ocorridos no Campo de Frade em 2011 e 2012, identificou-se a necessidade 

do desenvolvimento de um instrumento regulatório específico para a verificação da aderência 

dos projetos de poços do Brasil às melhores práticas da indústria internacional. Esse projeto 

de regulamentação evoluiu e agregou diversos outros tópicos ligados à perfuração de poços 

para a criação de uma única resolução sobre o gerenciamento da integridade de poços 

(marítimos e terrestres) durante todo o seu ciclo de vida (projeto, construção, produção, 

intervenção e abandono) (ANP, 2016c).  

Conforme o padrão NORSOK D-010 (2013), define-se o gerenciamento da 

integridade de poços como a aplicação de soluções técnicas, operacionais e organizacionais 

de modo a evitar a ocorrência de influxo descontrolado de fluidos na formação rochosa. Nesse 

sentido, o RTSGIP estabelece os requisitos e diretrizes para o sistema de gerenciamento da 

integridade de poços, de forma a proteger a vida humana, o meio ambiente e os ativos (ANP, 

2016e). Nesse contexto, resume-se o objetivo do regulamento como normatizar a adoção das 

melhores práticas da indústria sobre o tema, para torná-las exigíveis pela ANP (ANP, 2016c).   

O RTSGIP segue a tendência mundial de não prescrever regulações, baseando-se em 

desempenho e metas, com estímulo a melhoria contínua do desempenho do sistema de 

gerenciamento da integridade e sem restringir inovações (ANP, 2016c).  

A estrutura do regulamento é dividida em dois capítulos. O primeiro aborda assuntos 

introdutórios, tais como: objetivos, aplicabilidade e definições. O segundo é o capítulo 

principal do regulamento, pois trata das práticas de gestão com todos os requisitos 

estabelecidos. A elaboração do RTSGSIP, assim como o RTSGSS, teve uma grande 

influência do RTSGSO (ANP, 2016c).  

A Petrobras (2017) afirma que das 17 práticas de gestão, 13 são similares ao RTSGSO 

e 4 contêm requisitos novos ou específicos. Desse modo, a seguir, serão explicadas as 17 

práticas de gestão do RTSGIP. Adicionalmente, conforme seção anterior, para aqueles que, de 
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modo geral, são similares às práticas de gestão do RTSGSO e que sofreram pouca alteração, 

será apenas feita a referência: 

 Prática de Gestão 1 – Cultura de Segurança, Compromisso e 

Responsabilidade Gerencial (Prática de Gestão 1 do RTSGSO: Cultura de 

Segurança, Compromisso e Responsabilidade Gerencial); 

 Prática de Gestão 2 – Envolvimento da Força de Trabalho (Prática de Gestão 2 

do RTSGSO: Envolvimento do Pessoal); 

 Prática de Gestão 3 – Gestão de Competências (Prática de Gestão 3 do 

RTSGSO: Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal); 

 Prática de Gestão 4 – Fatores Humanos (Prática de Gestão 4 do RTSGSO: 

Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos); 

 Prática de Gestão 5 – Seleção, Controle e Gerenciamento de Empresas 

Contratadas (Prática de Gestão 5 do RTSGSO: Seleção, Controle e 

Gerenciamento de Empresas Contratadas); 

 Prática de Gestão 6 – Monitoramento e Melhoria Contínua do Desempenho 

(Prática de Gestão 6 do RTSGSO: Monitoramento e Melhoria Contínua do 

Desempenho); 

 Prática de Gestão 7 – Auditorias (Prática de Gestão 7 do RTSGSO: Auditorias); 

 Prática de Gestão 8 – Gestão da Informação e da Documentação (Prática de 

Gestão 8 do RTSGSO: Gestão da Informação e da Documentação); 

 Prática de Gestão 9 – Incidentes (Prática de Gestão 9 do RTSGSO: Investigação 

de Incidentes); 

 Prática de Gestão 10 – Etapas do Ciclo de Vida do Poço. 

A prática de gestão 10 tem como objetivo garantir que o projeto do poço esteja, 

durante todas as fases do ciclo de vida do poço, em conformidade com as melhores práticas 

da indústria, com os requisitos legais e com as premissas adotadas. Nos itens 10.1 a 10.5 



   52 

(inclusos no item 10) são abordadas as etapas de desenvolvimento do projeto, construção, 

produção, intervenção e abandono do poço, respectivamente.  

Nessa prática de gestão, o item 10.5 (em especial) tem requisitos para o abandono de 

poços a partir do estabelecimento de Conjuntos Solidários de Barreiras conforme definição a 

seguir do Capítulo 1 do RTSGIP:  

“Conjunto Solidário de Barreiras (CSB) é um conjunto de um 

ou mais elementos com o objetivo de impedir o fluxo não 

intencional de fluidos da formação para o meio externo e entre 

intervalos no poço, considerando todos os caminhos possíveis.” 

Desse modo, esse item do regulamento promove a revogação da Portaria ANP nº 25 

de 2002 que definia os procedimentos a serem adotados para o abandono de poços de modo 

bastante prescritivo, mas já se encontrava obsoleta (ANP, 2016c).  

Juntamente ao RTSGIP, a Resolução ANP n° 46/2016 ainda estabelece em seu Art. 

5°, a necessidade de notificação à ANP do abandono permanente de poços produtores e 

injetores durante a fase de produção do poço. Esse comunicado deverá conter os seguintes 

itens: o motivo do abandono, atividades para mitigar o efeito do abandono na drenagem do 

reservatório, análise econômica de inviabilidade de retorno do poço, mapas estruturais dos 

reservatórios drenados, cronograma para o abandono do poço e histórico de produção do 

poço. Vale ressaltar que é necessária autorização prévia da ANP para o abandono permanente 

do poço.  

 Prática de Gestão 11 – Elementos Críticos de Integridade de Poço 

Essa prática de gestão estabelece os requisitos que devem ser considerados para 

identificar e gerenciar os elementos críticos para a integridade do poço. Define-se que devem 

existir dois CSB independentes durante as fases do ciclo de vida do poço e todos os 

equipamentos, sistemas e procedimentos ligados a estes são considerados elementos críticos. 

Adicionalmente, aqueles ligados ao monitoramento das condições do poço e do sistema 

diverter (em português “desvio”) também devem ser considerados elementos críticos (ANP, 

2016c).  

 Prática de Gestão 12 – Análise de Riscos (Prática de Gestão 12 do RTSGSO: 

Identificação e Análise de Riscos); 
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 Prática de Gestão 13 – Integridade do Poço; 

Nessa prática de gestão (13), definem-se os requisitos para o gerenciamento da 

integridade do poço durante todo o seu ciclo de vida a partir do monitoramento e planos de 

manutenção e inspeção. Enfatiza-se que os CSB devem sempre estar funcionais e adequados 

ao uso (ANP, 2016c).  

 Prática de Gestão 14 – Planejamento e Gerenciamento de Emergências de 

Controle de Poço (Prática de Gestão 14 do RTSGSO: Planejamento e 

Gerenciamento de Grandes Emergências); 

 Prática de Gestão 15 – Procedimentos (Prática de Gestão 15 do RTSGSO: 

Procedimentos); 

 Prática de Gestão 16 – Gestão de Mudanças (Prática de Gestão 16 do RTSGSO: 

Gerenciamento de Mudanças); 

 Prática de Gestão 17 – Preservação Ambiental. 

A prática de gestão 17 tem o objetivo de garantir que as atividades ao longo do ciclo 

de vida do poço ocorram em conformidade com a legislação ambiental e as melhores práticas 

da indústria, de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente.  

ANP (2016c) afirma que a motivação para o estabelecimento de uma prática de gestão 

relacionada à preservação ambiental surgiu da inapropriada gestão das locações, 

principalmente em áreas terrestres. Os problemas ambientais eram um fator causador da 

diminuição da integridade do poço e consequente, aumento do potencial para danos 

ambientais recorrentes. Nesse sentido, essa prática de gestão facilita a compreensão por parte 

dos concessionários de que ao executarem o correto gerenciamento da integridade do poço, 

também minimizarão o potencial de impacto ambiental.  

Nesta seção foi apresentada a Resolução ANP n° 46/2016 que aprovou o Regulamento 

Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços (RTSGIP). Esse regulamento 

foi criado com o objetivo de preencher uma lacuna regulatória de modo a possibilitar que a 

ANP exija que os projetos de poços estejam aderentes às melhores práticas da indústria 

durante todas as fases do ciclo de vida do poço. Foram apresentadas as 17 práticas de gestão 

do RTSGIP e novamente, notou-se grande similaridade dessas com o RTSGSO, exceto pelas 
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práticas 10, 11, 13 e 17. Ressaltou-se ainda, pontos relacionados ao abandono de poços, com 

uma regulamentação mais atual e menos prescritiva do que a estabelecida pela Portaria ANP 

nº 25/2002 já revogada.  

3.6 Considerações Parciais 2 

Esse capítulo propôs-se a analisar a evolução do arcabouço regulatório da ANP para a 

fiscalização da segurança operacional em instalações offshore no Brasil. Foram analisados os 

Regulamentos Técnicos do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO), do 

Sistema de Gerenciamento de Sistemas Submarinos (SGSS) e do Sistema de Gerenciamento 

da Integridade de Poços (SGIP). Adicionalmente, foram expostos os procedimentos para a 

comunicação de incidentes à ANP e para a aplicação e tratamento de não conformidades.  

Observou-se que a Agência, no âmbito da segurança operacional, segue a tendência 

mundial de utilização de regulamentos baseados em desempenho em relação as regulações 

mais prescritivas. Isso se dá pelo fato desse tipo de regulamentação ser mais flexível a 

inovações, pois deixa a cargo do Operador o modo como irá atender ao regulamento. Por 

outro lado, exige um esforço maior do órgão regulador para a verificação da conformidade do 

sistema de gestão estabelecido pelo Operador com os requisitos do regulamento. Viu-se a 

necessidade de que os Operadores estabeleçam sistemas de gestão que se pautem na adoção 

das melhores práticas da indústria, principalmente nos SGSS e SGIP.    

Oportunamente informa-se que as Resoluções ANP nº 43/2007 (RTSGSO) e nº 

44/2009 (Comunicação de Incidentes) estão em processo de revisão conforme Agenda 

Regulatória da ANP para o ciclo 2017-2018. A revisão do RTSGSO tem como objetivo 

adequar o regulamento ao momento atual da indústria e da ANP, considerando os seguintes 

aspectos: extensão de vida útil, mudança de operador, abrangência para instalações terrestres 

de produção, experiência adquirida nas auditorias ao longo dos anos, recomendações de 

investigação de incidentes, utilização de novos sistemas e benchmarking realizado com 

órgãos reguladores de outros países. Adicionalmente, com a revisão do procedimento de 

comunicação de incidentes, pretende-se facilitar o entendimento do processo de comunicação 

e de investigação de incidentes, destacar a atribuição da ANP de investigar acidentes graves e 

formalizar os manuais de comunicação de incidentes de cada área da indústria.  

Diante do exposto, pode-se dizer que a ANP vem evoluindo de maneira substancial no 

que tange aos instrumentos regulatórios de garantia da segurança das operações no ambiente 
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offshore brasileiro. Regulamentos específicos para cada tipo de instalação, adicionalmente aos 

processos de atualização das regulamentações vigentes, evidenciam a recente importância 

dada pela Agência para os assuntos ligados à segurança operacional.  

No capítulo 4 a seguir, será verificada a evolução no quantitativo e no modelo de 

fiscalização utilizado pela ANP para garantia da segurança operacional offshore, além do 

desempenho da indústria nesse aspecto. 
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4. Análise do Desempenho da Segurança Operacional – visões da 

ANP e Indústria 
 

Nos capítulos 1 e 2 foram expostas as mudanças da estrutura, dos regulamentos e dos 

procedimentos da ANP para a regulação da Segurança Operacional em unidades marítimas de 

perfuração e produção de petróleo no Brasil.  

Esse capítulo, por sua vez, tem como objetivo avaliar a evolução do modo como a 

ANP verifica, através das suas atividades de fiscalização, a aderência dos Concessionários às 

regulamentações de segurança operacional vigentes. Adicionalmente, serão verificados os 

resultados e efeitos dessas fiscalizações a partir do desempenho da indústria na questão da 

segurança operacional. Para tanto, será feita uma análise mais quantitativa com base em dados 

provenientes de diversas fontes, mas principalmente dos Relatórios Anuais de Segurança 

Operacional e dos Relatórios de Gestão da ANP.  

Os parâmetros avaliados serão: a) quantitativo de atividades realizadas para controle 

da segurança operacional; b) percentual das instalações auditadas por ano; c) não 

conformidades por auditoria; d) interdições por auditoria; e) quantidade de incidentes na E&P 

reportados à ANP e g) número de fatalidades por milhões de horas de trabalhadas em 

unidades marítimas. 

A seção 4.1 observará os aspectos ligados às atividades de fiscalização promovidas 

pela ANP para a garantia da segurança operacional offshore.  

A seção 4.2 terá como objetivo avaliar o desempenho da indústria de petróleo e gás 

offshore em termos de segurança operacional com as mudanças ocorridas na regulação e 

fiscalização por parte da ANP ao longo dos anos. 

4.1 Evolução da Fiscalização da Segurança Operacional por parte da ANP 

Para uma melhor análise da evolução da fiscalização da segurança operacional em 

unidades marítimas mostrar-se-á, primeiramente, a evolução no quantitativo de instalações no 

ambiente offshore brasileiro. Conforme o Gráfico 1, nota-se uma tendência de aumento de 

unidades marítimas de 2007 a 2012 com posterior queda até o ano de 2016. Acredita-se que 

essa diminuição nos últimos anos esteja ligada ao menor número de sondas de perfuração 
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atuando no país tendo em vista a queda do preço do barril de petróleo e o cenário de crise 

econômica brasileira e da Petrobras durante esse período.    

 

Gráfico 1: Evolução do quantitativo de unidades marítimas de produção e perfuração, 2007-2016 

Fonte: IRF, 2016. 

Conforme exposto no capítulo 2, não existia nenhuma regulamentação no Brasil 

relacionada à segurança operacional até a instituição do RTSGSO (Resolução ANP 43/2007) 

em 2007. Apesar disso, pode-se afirmar que as primeiras atividades de fiscalização da ANP 

para o controle da segurança operacional começaram a partir do final de 2001 (ANP, 2002), 

de modo incipiente, ainda sob a estrutura da Superintendência de Desenvolvimento e 

Produção (SDP). 

Em novembro de 2001, a ANP firmou dois convênios com a Marinha do Brasil, por 

meio da Diretoria de Portos e Costas (DPC), para a segurança operacional de cunho naval. 

Um dos convênios relaciona-se ao desenvolvimento pela Marinha de um sistema de 

monitoramento e controle do tráfego marítimo nas áreas de E&P nas Bacias de Campos, 

Espírito Santo e Santos (ANP, 2001). Esse convênio foi renovado em 23 de dezembro de 

2016, por meio do Termo de Execução Descentralizado e ainda se encontra vigente (ANP, 

2016b).   

O segundo convênio baseia-se na realização de perícias técnicas periódicas por parte 

da DPC nas sondas e plataformas de produção visando garantir a segurança operacional da 
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navegação, do meio ambiente, salvatagem1 e proteção contra incêndios (ANP, 2001). Os 

sistemas verificados nas unidades vistoriadas são: navegação; comunicação; salvatagem; 

prevenção da poluição; estabilidade, lastro e esgoto; movimentação de carga; propulsão; 

amarração e ancoragem; detecção; proteção e combate a incêndio; e geração de energia.  

Após as perícias a bordo das instalações, os inspetores navais emitem uma Declaração 

de Conformidade para Operação de Plataformas em nome da Marinha do Brasil e da ANP 

(ANP, 2017f). 

Ao analisar a distribuição do quantitativo de perícias técnicas realizadas ao longo dos 

anos de 2004 a 2016, nota-se que esta segue tendência de aumento apesar da queda no 

número total de instalações marítimas no período de 2012 a 2016 conforme Gráfico 2. O 

volume de perícias é muito maior que o quantitativo total de unidades marítimas tendo em 

vista que muitas vezes há necessidade de retorno da autoridade marítima para verificação de 

saneamento de deficiências encontradas anteriormente (ANP, 2017f). 

A queda significativa no número de perícias que ocorreram em 2016 se deu por causa 

de restrições orçamentárias federais (ANP, 2017f). O acordo de cooperação foi renovado em 

dezembro de 2013 e está vigente nos dias atuais (ANP, 2016b).  

  

Gráfico 2: Evolução das Perícias Técnicas da Marinha em convênio com a ANP, 2004-2016 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2005, 2006, 2007b, 2008, 2009a, 2010, 2011b, 2012d, 2016b).  

                                                
1 Conjunto de medidas de resgate e manutenção da vida após um acidente.  
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Concomitante às fiscalizações da Marinha já descritas, em outubro de 2002 (ITUC, 

2017), a ANP passou a adotar um novo modelo de fiscalização da segurança operacional em 

unidades marítimas.  

A partir desse momento, o controle da segurança operacional passou a ser realizado 

através do acompanhamento da integridade estrutural da planta de processo de instalações de 

produção por meio de auditorias e inspeções da ANP, com o apoio técnico das seguintes 

instituições:  

a) Instituto Tecnológico da PUC-Rio (PUC/ITUC) para atividades nas regiões Sul e 

Sudeste;  

b) Universidade Salvador (UNIFACS) e CEFET-SE para atividades na Bahia, Alagoas 

e Sergipe;  

c) CEFET-RN/UFRN para atividades no Amazonas, Rio Grande do Norte e Ceará.  

A metodologia de verificação utilizada para essas atividades foi desenvolvida com o 

apoio de uma consultoria especializada (ANP, 2007b). 

Conforme o Gráfico 3, expõe-se a distribuição do quantitativo de atividades desse 

modelo de fiscalização de segurança operacional, com base na integridade estrutural das 

instalações.  
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Gráfico 3: Evolução das auditorias e inspeções de integridade estrutural da planta de processo, 2003-2009 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2005, 2006, 2007b, 2008, 2009a, 2010). 

Pode-se afirmar que o número de atividades manteve uma relativa constância ao longo 

do período 2006-2008. Os anos de 2005 e 2009 se mostraram extremos, onde o primeiro pode 

ser considerado o pior e o segundo, o melhor em termos de auditorias e inspeções. 

Adicionalmente, no primeiro, a queda acentuada foi causada pelo término do contrato firmado 

entre a ANP e o ITUC/PUC. O término ocorreu em março de 2005, mas a renovação apenas 

em dezembro do referido ano (ANP, 2006). Em 2009, 70 fiscalizações foram realizadas pela 

própria Agência sem o apoio de instituições contratadas, o que mostra a evolução da sua 

capacidade de autogestão (ANP, 2010).   

O modelo de fiscalização da segurança operacional por meio da verificação da 

integridade estrutural da planta de processo de instalações de produção se estendeu até 2009, 

quando teve fim o período de adequação das instalações offshore ao RTSGSO. Desse modo, 

essas atividades começaram a ser gradativamente substituídas pelas primeiras auditorias do 

SGSO a partir do final desse ano (ANP, 2011b).  

Em dezembro de 2009, a ANP firmou contrato com a empresa Bureau Veritas do 

Brasil – BV para a prestação de serviços de apoio técnico nas atividades de fiscalização do 

Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) (ANP, 2010). De acordo com 
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Ornelas et al (2014), o auxílio da BV consistiu em análise documental; verificação in loco; 

registro fotográfico; levantamento de não conformidades e elaboração de relatório técnico 

sobre as condições de segurança operacional das sondas e plataformas de produção marítimas. 

O treinamento dos servidores da Agência também foi objeto do referido contrato.  

O apoio às atividades de fiscalização de segurança operacional da ANP por empresa 

de consultoria ainda está presente nos dias atuais, conforme contrato firmado entre a Agência 

e a BV em maio de 2016 (BRASIL, 2016). Durante o período de fevereiro de 2013 a fevereiro 

de 2015, a empresa prestadora de serviços à ANP foi a Galena Engenharia (ORNELAS et al, 

2014).  

As ações de fiscalização com base no SGSO são realizadas na forma de auditoria a 

partir de dados amostrais, cujo objetivo é verificar o atendimento do Operador aos requisitos 

do regulamento. Portanto, o descumprimento de um item do RTSGSO indica uma não 

conformidade conforme Resolução ANP 37/2015 (ANP, 2016d).  

As auditorias geralmente são realizadas por um único servidor da ANP, acompanhado 

por um ou dois técnicos das empresas contratadas para o apoio à atividade (ORNELAS et al, 

2014).  

Tem-se no Gráfico 4, a quantidade de auditorias realizadas em instalações marítimas 

com base no SGSO pela ANP ao longo dos anos.  
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Gráfico 4: Evolução das auditorias com base no SGSO, 2009-2017 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2016d, 2017a, 2017c).  

Nota-se uma significativa evolução no quantitativo de auditorias realizadas a partir do 

ano de 2013. Acredita-se que a queda nos anos de 2012 e 2013 esteja ligada ao fato da ANP 

ter ficado sem o auxílio de consultoria contratada durante o período de junho de 2012 a 

fevereiro de 2013 e, portanto, realizou as atividades apenas com os seus próprios servidores 

(ORNELAS et al, 2014). Vale ressaltar que as 39 auditorias realizadas apenas no primeiro 

semestre do ano de 2017 indicam que a tendência de aumento do número total de auditorias se 

manterá. 

O aumento no quantitativo de auditorias realizadas em unidades offshore ao longo dos 

últimos anos se torna ainda mais significativo quando avaliado o percentual de cobertura 

dessas instalações de 2009-2017 conforme o Gráfico 5. Como premissa para o cálculo da taxa 

de cobertura dos anos de 2009 a 2016, considerou-se que apenas uma unidade foi verificada 

em cada auditoria e que a mesma unidade não foi auditada mais de uma vez no mesmo ano. 

Para o ano de 2017, o valor do índice de cobertura foi plotado diretamente da fonte citada. Os 

cálculos presentes no Gráfico 5 estão expressos na Tabela 5.  

 Vê-se um ciclo de aproximadamente 2 anos, quando todas as unidades marítimas de 

perfuração e produção são auditadas pela ANP; percebe-se ainda um aumento significativo 

em 2017 quando comparado aos anos anteriores. A baixa taxa de cobertura observada no 
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período de 2012 e 2013 está relacionada ao fato da Agência ter ficado sem o auxílio de 

empresa contratada para as atividades de fiscalização conforme mencionado anteriormente. 

Nos anos de 2014 e 2015, acredita-se que o baixo percentual das instalações auditadas esteja 

ligado a um possível enfoque maior da Agência na criação dos regulamentos e procedimentos 

que vieram a ser publicados em 2015 e 2016 em detrimento às fiscalizações a bordo das 

unidades marítimas de perfuração e produção. 

 

Gráfico 5: Evolução da taxa de cobertura de instalações offshore, 2009-2017 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2016d, 2017a), IRF (2016). 

 

 

 

  
Total de Unidades 

Offshore 

Total de Unidades Auditadas 

(Auditorias) Percentual de Cobertura 

2009 203 4 2% 

2010 205 66 32% 

2011 216 58 27% 

2012 239 33 14% 

2013 222 26 12% 

2014 223 42 19% 

2015 206 47 23% 

2016 188 74 39% 
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2017 *  * 57% 

 

Tabela 5: Memorial de Cálculo de Instalações Offshore auditadas por ano. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2016d, 2017a), IRF (2016). 

Pode-se dizer que a ANP em convênio ou isolada vem agindo pró ativamente junto às 

concessionárias, ao aumentar a supervisão da Agência sobre as atividades de todas as 

unidades marítimas de perfuração e produção no período analisado.  

4.2 Evolução do Desempenho da Indústria em termos de Segurança Operacional 

Num primeiro momento serão avaliados os parâmetros que têm relação direta com a 

atuação da Agência, tais como: quantitativo de não conformidades e de interdições.  De modo 

subsequente, analisar-se-á a evolução do número de incidentes reportados à ANP e por fim, o 

número de acidentes fatais nas unidades marítimas de perfuração e produção de petróleo no 

Brasil.  

As não conformidades, conforme definição da Resolução ANP 37/2015, demonstram 

a inadequação do Operador da Instalação à regulamentação vigente. Assim, o Gráfico 6 

ilustra o quantitativo de não conformidades por auditoria em instalações marítimas de 

perfuração e produção de petróleo desde a vigência do SGSO. Os cálculos dos valores 

expostos no Gráfico 6 estão expostos na Tabela 6. 
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Gráfico 6: Evolução do quantitativo de não conformidades por auditoria de SGSO, 2009-2016 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2016d, 2017a, 2017c).  

 

  
Total de 

Auditorias Total de NCs 

Total de NCs por Total de 

Auditorias 

2009 4 33 8.2 

2010 66 631 9.6 

2011 58 499 8.6 

2012 33 138 4.2 

2013 26 334 12.9 

2014 42 556 13.2 

2015 47 745 15.9 

2016 74 1018 13.8 

 

Tabela 6: Memorial de Cálculo de Não Conformidades por Auditoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2016d, 2017a, 2017c).  

Com exceção de 2012, nota-se uma significativa tendência de aumento de não 

conformidades por auditoria de 2013 a 2015, com uma pequena queda no ano de 2016. Pode-

se inferir que não houve evolução no entendimento dos Operadores das instalações quanto à 

adequação dos seus sistemas de gestão de segurança operacional ao RTSGSO. Por outro lado, 

de acordo com ANP (2017a), os anos de 2010 a 2013 foram marcados por:  
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a) 2010/2011 – Construção – Formação de conhecimento técnico de campo para 

equipe.  

b) 2012 –  Planejamento – Identificação de gaps. 

c) 2013 – Estruturação – Fortalecimento das equipes e capacitação. 

  Desse modo, acredita-se que o aumento no número de não conformidades por 

auditoria a partir de 2013 pode também ser resultado de uma maior experiência dos auditores 

adquirida ao longo do período citado com consequente melhora na metodologia utilizada para 

as atividades.  

Conforme a Resolução ANP 37/2015, a interdição total ou parcial da unidade é 

necessária quando são identificados desvios que implicam em risco grave e iminente de 

acidente às pessoas, ao meio ambiente, à instalação ou operação (ANP, 2016d). Desse modo, 

o Gráfico 7 apresenta a evolução no número de interdições de unidades offshore a partir do 

ano de 2008.  Os cálculos dos valores expressos no Gráfico 7 estão expostos na Tabela 7.  

 

Gráfico 7: Evolução do quantitativo de interdições por auditoria de SGSO, 2009-2016 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2010, 2011b, 2012d, 2013b, 2014c, 2015e, 2017a). 
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Total de 

Auditorias Total de Interdições 
Total de Interdições por 

Total de Auditorias 

2009 4 0 0% 

2010 66 7 11% 

2011 58 6 10% 

2012 33 2 6% 

2013 26 9 35% 

2014 42 10 24% 

2015 47 9 19% 

2016 74 7 9% 

 

Tabela 7: Memorial de Cálculo para Interdições por Auditoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2010, 2011b, 2012d, 2013b, 2014c, 2015e, 2017a). 

Pode-se observar um salto no número de interdições por auditoria no ano de 2013 com 

posterior queda nos anos de 2014 a 2016.  Nesse sentido, nota-se que os Operadores vêm 

gerenciando de forma mais eficaz os riscos críticos advindos de suas instalações a fim de 

evitar a interrupção das operações como se mostrou bastante recorrente no ano de 2013. 

Adicionalmente, acredita-se que o pico de interdições nesse ano esteja relacionado à maior 

experiência da equipe de auditores conforme citado anteriormente.    

A comunicação de incidentes deve ser realizada pelos Concessionários. As 

informações sobre os incidentes são analisadas pela equipe da SSM de forma a identificar 

possíveis oportunidades de melhorias tanto por parte da Agência, como por parte das 

concessionárias (ANP, 2016d). Nesse contexto, o Gráfico 9 ilustra o quantitativo de 

incidentes do upstream reportados à ANP. Estão incluídos nesse gráfico os incidentes 

ocorridos em atividades terrestres inclusive. 
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Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2007b, 2008, 2009a, 2010, 2011b, 2012d, 2016d).  

Observa-se um significativo aumento no número de incidentes reportados à ANP 

desde o ano de 2010 com crescimento de quase 100 p.p no ano de 2013 para 2014. Tal fato 

não deve ser interpretado como um aumento de ocorrência de incidentes, mas sim como um 

aumento no número de notificações por parte do Concessionário sobre os incidentes ocorridos 

em suas instalações; fato que está intimamente ligado à grande atenção dada ao assunto por 

parte da Agência com a revisão da resolução e do manual sobre a comunicação de incidentes. 

Adicionalmente, cita-se a criação do SISO – Incidentes como um meio de facilitar a 

comunicação dos incidentes da E&P à Agência.  

Dentre todos os tipos de incidentes que podem ocorrer no ambiente offshore, os 

acidentes com fatalidades são os mais indesejáveis e, portanto, acredita-se que esse é um dos 

principais parâmetros para avaliar o desempenho da indústria em termos de segurança 

operacional. Nesse contexto, o Gráfico 10 apresenta o número de fatalidades ocorridas em 

unidades marítimas de perfuração e produção de 1998 a 2016.  

Gráfico 8: Evolução do quantitativo de incidentes reportados à ANP em unidades de E&P em 

terra e mar, 2006-2015 
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Gráfico 9: Evolução dos acidentes fatais em unidades de E&P offshore, 1998-2016 

Fonte: ANP (2017c). 

Pode-se observar que de maneira geral, o quantitativo de fatalidades no ambiente 

offshore vem caindo significativamente desde a criação da ANP. As primeiras atividades de 

fiscalização com foco em segurança operacional em 2001, a criação da CSO e do NSO em 

2004 e a criação do RTSGSO em 2007 são pontos a serem destacados. Cita-se ainda o 

quantitativo de 0 fatalidades atingido em 2012 em contraste ao valor de aproximadamente 12 

fatalidades do ano de 2015, grande parte devido ao acidente no FPSO Cidade São Mateus.  

4.3 Considerações Parciais 3 

Esse capítulo teve como objetivo específico avaliar a evolução da segurança 

operacional no ambiente offshore brasileiro com base em dados quantitativos retirados, 

principalmente dos Relatórios Anuais de Segurança Operacional e dos Relatórios de Gestão 

da ANP.  

Primeiramente, avaliou-se a evolução no modo de fiscalização por parte da ANP para 

o controle da segurança operacional nas unidades marítimas de E&P. Foi exposto o convênio 

da ANP com a Marinha e com Instituições de Ensino Superior para as atividades de perícias 

técnicas, controle do tráfego marinho e de inspeções com base em integridade estrutural.  
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Com a entrada em vigência do SGSO, as verificações de integridade estrutural em 

plantas de processo começaram a ser substituídas por auditorias com base nesse regulamento. 

Esse modelo de fiscalização perdura até os dias atuais. 

Além da evolução do modo de fiscalização das unidades, notou-se que a presença da 

Agência nas unidades cresceu de forma significativa com um aumento na quantidade de 

auditorias realizadas por ano e com uma ampliação da taxa de cobertura das instalações 

offshore auditadas por ano.  

A presença crescente da ANP nas instalações visa melhorar continuamente os sistemas 

de gerenciamento de segurança operacional das empresas (ANP, 2016d).  

Em sequência, foram expostos os resultados da indústria em termos de segurança 

operacional com a intensificação de atuação da ANP ao longo dos anos. Os parâmetros 

usados foram o quantitativo de não conformidades, de interdições, de incidentes reportados e 

de fatalidades no ambiente offshore. 

Observou-se que os sistemas de gerenciamento de segurança operacional dos 

Operadores não estão completamente adequados aos requisitos do regulamento, tendo em 

vista o alto número de não conformidades verificadas. Por outro lado, percebeu-se uma queda 

no número de interdições por auditoria nos anos de 2015 e 2016, o que indica um melhor 

gerenciamento de riscos críticos por parte do Operador. 

O quantitativo dos incidentes em E&P reportados à ANP também foi um parâmetro 

avaliado. Notou-se um significativo crescimento no número de notificações de incidentes 

informados à ANP desde 2006, principalmente motivados pela revisão da resolução, pelo 

manual de comunicação de incidentes e SISO - Incidentes. A importância desse fato para a 

atuação da Agência se deve a significância da análise de incidentes para a tomada de decisões 

quanto às melhorias na regulação e nas ações das empresas.  

Por fim, quanto à evolução da taxa de fatalidades ocorridas nas unidades marítimas de 

E&P, notou-se, de maneira geral, que o número de fatalidades no ambiente offshore brasileiro 

caiu de maneira significativa desde a criação da ANP. Acredita-se que diversos marcos foram 

responsáveis por essa diminuição tais como as primeiras atividades de fiscalização com foco 

em segurança operacional, a criação da CSO e do NSO bem como o RTSGSO.  
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5. Conclusão 
 

A exploração e produção (E&P) de petróleo no Brasil são atividades essenciais para a 

economia do país e expectativas indicam que os níveis de atividade no setor irão crescer nos 

próximos anos com as descobertas do pré-sal. Desse modo, para a garantia da continuidade 

das operações, preservação da vida humana e do meio ambiente, vê-se o aspecto da segurança 

operacional como um tema a ser enfatizado.  

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a evolução da 

regulação promovida pela ANP em termos de segurança operacional offshore. Para tal, foram 

analisadas as mudanças institucionais da Agência (capítulo 2); instrumentos regulatórios 

(capítulo 3) e o desempenho da indústria e da ANP em termos de segurança operacional 

(capítulo 4).     

No capítulo 2, verificou-se que a Agência evoluiu de maneira substancial em termos 

de estrutura para regular e fiscalizar segurança operacional offshore na E&P. Primeiramente, a 

responsabilidade de fiscalização e regulação da segurança operacional offshore passou de 

distribuída entre duas superintendências de acordo com suas áreas de atuação (SEP, SDP) 

para a Coordenadoria de Segurança Operacional (CSO) e o Núcleo de Segurança Operacional 

de Exploração e Produção (NSO), unidades criadas exclusivamente para esse fim. 

Posteriormente, essas unidades foram fundidas juntamente com a Coordenadoria de Meio 

Ambiente (CMA) na criação da Superintendência de Segurança Operacional e Meio 

Ambiente (SSM). 

No capítulo 3, foi analisada a evolução e criação dos regulamentos e procedimentos 

que compõem a regulamentação vigente para a segurança operacional offshore na E&P do 

Brasil. Observou-se que os regulamentos criados pela Agência seguem a tendência mundial 

de serem baseados em desempenho. Adicionalmente, a criação de regulamentos específicos 

para cada parte do upstream (poço, sistemas submarinos) e a expectativa de revisão dessas 

regulamentações para se adequar ao momento da indústria são pontos a serem destacados para 

demonstrar a recente importância dada pela ANP para o tema.  
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No capítulo 4, foram avaliados os modos de fiscalização por parte da ANP para a 

garantia da segurança operacional, além do desempenho da indústria sobre o tema. As 

primeiras auditorias com foco em segurança, a criação da CSO e do NSO e publicação do 

RTSGSO podem ser considerados um marco para o controle da segurança operacional por 

parte da ANP. Adicionalmente, constatou-se um aumento significativo no percentual de 

cobertura das instalações offshore a partir de 2015. Estima-se que todas as unidades de 

perfuração e produção do Brasil são auditadas em um ciclo de dois anos.  

Quanto ao desempenho da indústria em termos de segurança operacional, destaca-se a 

publicação da Resolução ANP 37/2015 com os procedimentos utilizados pela SSM/ANP em 

suas atividades de fiscalização. Acredita-se que ela seja a responsável pela de interdições de 

unidades por parte da ANP ao esclarecer para as empresas as ações que devem ser tomadas 

para a sua adequação aos regulamentos vigentes. Além disso, observou-se um aumento no 

número de incidentes reportados à Agência como resultado de um esforço da ANP (SISO, 

Manual de Incidentes). Foram observadas ainda que as fatalidades no Brasil em acidentes na 

E&P offshore diminuíram de maneira significativa desde a criação da ANP, principalmente 

devido à crescente atuação da Agência para o controle da segurança operacional.  

Desse modo, conclui-se que os aspectos regulatórios ligados à segurança operacional 

offshore na E&P brasileiro evoluíram de maneira substancial. Mudanças na estrutura da 

Agência a partir da criação de unidades especializadas em segurança operacional 

possibilitaram a criação de diversos regulamentos e procedimentos atuais e específicos para 

cada instalação. Adicionalmente, avanços no quantitativo e modelos de fiscalização para a 

verificação da adequação das empresas à regulamentação resultaram em uma maior presença 

da Agência nas instalações, tendo como consequência um melhor desempenho da indústria 

em termos de segurança operacional.  

Por fim, acredita-se que os níveis de segurança operacional offshore irão alcançar 

patamares ainda mais altos nos próximos anos no Brasil. Atividades de fiscalização com base 

no RTSGSS e RTSGIP deverão começar a ocorrer tendo em vista que esses regulamentos 

estão sendo implantados, após longo trabalho de aprimoramento. Adicionalmente, espera-se 

que com a revisão do RTSGSO, tenha-se uma regulamentação ainda mais atualizada no 

enfrentamento dos desafios vindos com o crescimento da produção e do nível de atividade do 

setor do petróleo nos próximos anos.  
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Diante do exposto e respondendo à pergunta inicial deste trabalho: houve 

aprimoramento na regulação de segurança operacional da E&P de petróleo e gás natural no 

Brasil desde a criação da ANP? 

Pode-se responder que sim, uma vez que a evolução institucional da Agência, bem 

como a criação de regulamentos e procedimentos foi responsável por uma melhora no 

desempenho da indústria em termos de segurança operacional.   
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