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ANÁLISE E REGISTRO DE ACIDENTES -
A EXPERIÊNCIA DOS PAÍSES NÓRDICOS*

Ronald Wennersten

A notificação de incidentes e acidentes tradicionalmente tem focalizado lesões
e doenças relacionadas ao trabalho. Esses sistemas de notificação têm sido
desenvolvidos principalmente em razão de demandas legais provenientes dos
sistemas gerais de seguridade. Deste modo, somente incidentes e acidentes que
afetaram os trabalhadores são notificados. Esta tradição ainda é dominante nos países
nórdicos; porém, como resultado da crescente consciência da importância de se
adquirir conhecimento das experiências passadas, vêm-se desenvolvendo diversas
novas tendências em direção a sistemas mais gerais de registr0s de incidentes.

Sabe-se que grande parte de incidentes e acidentes que ocorrem nas indústrias
de processo e manufatura é causada por eventos que já ocorreram dentro da mesma
indústria ou em oútras do mesmo setor. No processo de tomada de decisão na época
em que o acidente ocorreu, entretanto, essa experiência era desconhecida pelas
pessoas que tinham como tarefa lidar com a situação que gerou o acidente.

O problema é encontrar meios efetivos para utilizar todas as experiências
existentes em casos de incidentes e acidentes anteriores, em diferentes tipos de
situaç6es em que seja necessário tomar decisões. Essas situações podem ocorrer
durante a operação normal de produção, nas fases de anãlise de riscos, na concepção
de novos projetos de processos industriais ou em modificações de antigos, durante
o reparo ou a manutenção.

É também bem conhecido o fato de que, por trás do número total de incidentes
e acidentes em uma indústria, existem numerosos distúrbios menores, os quais, na
sua grande maioria, não são registrados ou analisados. O número total de acidentes
é então a ponta de um iceberg, tendo como base todos os distúrbios menores que se
encontram encobertos na superfície. Os acidentes freqüentemente ocorrem quando
diversos incidentes menores coincidem e diversas barreiras de proteção falham.
Para reduzir o número de acidentes, então, devemos compreender melhor essas
barreiras e reduzir o número de distúrbios,menores. Isto só pode ser realizado

*:Tradução: Carlos Machado de Freitas; revisão técnica: Jorge Mesquita Huet Machado.
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, .  i
mediante o registro desses acidentes, de modo que os torne efetivamente dlsporuve s
em conexão com análises de riscos. Assim, pode-se prevenir que conduzam a
acidentes químicos ampliados alterando o projeto, treinando os operadores,
modificando as instruções de operação etc.

Muitos acidentes ocorrem em conexão com incidentes durante a produção, de
maneira que o seu registro pode ser bastante útit na prevenção de acidentes (D66s
& Backstr6m, 1993). O registro de incidentes é também importante pelo fato de que
estes provocam efeitos em outras áreas. Portanto, um bom gerenciamento de
incidentes conduzirá a uma produção mais efetiva, melhor qualidade e menos
impactos ambientais (Kjellén, 1996).

Quando se lida com incidentes menores, a classificação do potencial de
conseqüências para cada um deles deve, deste modo, incluir não somente os efeitos
sobre os trabalhadores, mas também sobre a qualidade, o meio ambiente, o
equipamento, a-capacidade de produção etc.

Diante desse conhecimento, duas grandes tendências para o registro de
incidentes têm sido desenvolvidas. A primeira é a coleta de registro de incidentes e
acidentes em diferentes ramos industriais que apresentem condições e tradições
similares. Este tipo de sistema se encontra ainda muito focado nas lesões relacionadas
ao trabalho. Deste modo, experiências podem ser transferidas para empresas em
que certo tipo de acidente ainda não tenha ocorrido.

A segunda tendência está na direção de sistemas de registros integrados, nos
quais até os desvios menores são registrados, incluindo a classificação do potencial
de conseqüências relacionado. Assim, um verdadeiro modo integrado de lidar com
segurança, saúde, meio ambiente e qualidade é desenvolvido. O registro diário e a
análise de desvios menores na produção também criam uma atmosfera de
aprendizado contínuo para as equipes de produção em que os operadores estão
ganhando mais e mais responsabilidades. A massa de registro de incidentes menores
também cria uma base de dados mais confiável para mensurar a performance da
segurança no sistema de gerenciamento da própria segurança.

Outro importante fator é, naturalmente, o aumento da consciência sobre o
crescimento dos custos para incidentes e acidentes. Na Noruega, por exemplo, o SmrrEF
(Gerenciamento Industrial, Departamento de Segurar~~ça e Confiabilidade) levou a cabo
um estudo dos custos de acidentes na indústria daquele país. O estudo demonstrou
que os acidentes industriais custam à sociedade cerca de US$ 3 bilhões por ano. O
estudo incluiu os acidentes que causaram lesões em seres humanos, danos para os
bens materiais e perda de tempo na indústria.
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PADRÕES/CÓDIGOS E LEIS

 Os requerimentos legais sempre estabelecem os limites mínimos para a segurança
do trabalho na indústria. O principal problema, especialmente para as empresas

area lega é dividida entre diferentes autoridades do governo. Asmenores, é que a " 1
principais áreas que regulam as demandas para o registro de incidentes nos países
nórdicos são:

. o sistema nacional de controle para segurança e saúde dos trabalhadores;

. as regulamentações gerais que se encontram em conexão com a çegulamentação especí-
fica acerca dos riscos de acidentes industriais ampliados da comunidade européia.

O  S I S T E M A  N A C I O N A L  D E  C O N T R O L E  PA R A  S E G U R A N Ç A  E  S A Ú D E  D O S«  ,

TRABALHADORES

O controle de segurança no trabalho da Noruega foi primeiramente introduzido
com o objetivo principal de controlar a segurança nas atividades de petróleo off-shore no
século XVIII (Saksvik & Nytro, 1995). Em 1992, a legislação foi ampliada com novas
regulamentações obrigatórias para todas as empresas, públicas 6 privadas. O âmbito da
regulamentação foi estendido para além da segurança no trabalho e do controle de
perigos de acidentes industriais ampliados para envolver também a segurança do
produto, o ambiente de trabalho, o planejamento de emergências e a proteção do ambiente
externo às indústrias no sentido do controle da poluição e de um melhor tratamento
dos rejeitos industriais. As regulamentações na Noruega são resultado da colaboração
próxima e integrada de todas as autoridades responsáveis por segurança, saúde e meio
ambiente.1 A mesma tendência se verificou em outros países escandinavos.

Na Suécia, o Conselho Nacional para Segurança Ocupacional e Saúde (CNSOS)
é a autoridade administtativa central para as questões relacionadas ao ambiente de
trabalho. Seus princípios básicos estão contidos no Ato Para o Ambiente de Trabalho,
para o qual o Conselho de Questões Ordinárias define detalhadamente os critérios e
as obrigações em que existam preocupações com o ambiente de trabalho. Atua-se
em colaboração com as partes do mercado de trabalho. As regras prevêem que o
empregador deve sistematicamente planejar, dirigir e inspecionar as atividades de
modo que conduza o ambiente de trabalho a ir ao encontro dos requerimentos
apontados nos Atos e Provisões da autoridade governamental. Ele deve também
investigar as lesões pro;¢ocadas pelo trabalho, continuamente averiguar os perigos
das atividades e tomar medidas imediatamente. De acordo com a extensão do que

Na versão em inglês, o autor expressa esta integração conectando as palavras Safety-Health-Environment,
que foram resumidas no breve termo SHE, o qual demonstra a integração das áreas de Segurança, Saúde
e Meio Ambiente, que passaram a atuar juntas a partir de 1990.
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requer a atividade, o empregador deve documentar as questões relacionadas ao
ambiente de trabalho e as medidas para melhorá-lo. Planos de ação devem ser
preparados em conexão.

O CNSOS é também responsável pelo ISA, um sistema de registro nacional de
informações sobre acidentes ocupacionais e doenças relacionadas ao trabalho. As
estatísticas produzidas pelo ISA (Gráfico 1) são utilizadas para a prevenção de
acidentes de trabalho e problemas de saúde relacionados ao trabalho. Este sistema
ajuda a identificar os grupos de riscos e os problemas dos ambientes de trabalho.

A informação é compilada a partir dos relatórios dos escritórios da seguridade social
que têm como base legal o Ato de Seguridade de Lesões de 1976, o qual requer que os

 empregadores registrem todos os acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho.

Gráfico 1 - Lesões ocupacionais na Suécia, 1980-1996 (somente acidentes
ocupacionais com afastamento do trabalho)

Número de casos por 1.000 trabalhadores
~o

Acidentes, homens
Acidentes, mulheres
Doenças, homens
Doenças, mulheres

o

.-Source: ISA, Labour Force Survey.

AS REGULAMENTAÇÕES EM CONEXÃO COM OS RISCOS DOS ACIDENTES
AMPLIADOS

A principal regulamentação para prevenir acidentes industriais ampliadós que
possam afetar a segurança e o meio ambiente é a Diretiva Seveso. A Diretiva Seveso
original (CD. 82/501/EEC) está implementada em todos os países nórdicos. O re-
gistro de incidentes e a sua investigação estão enunciados no seu Artigo 10:
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OsEstados-membros devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar
que assim que um acidente ampliado ocorra a indústria deva ser requerida a:

Provê-los com as seguintes informações assim que se tornem disponíveis:
a circunstância do açidente;

- as substâncias perigosas envolvidas, dentro do significado do artigo 1(2)(d);
os dados disponíveis para avaliar os efeitos do acidente sobre o homem e o meio ambiente,
bem como as medidas de emergências tomadas;
Informá-los acerca dos passos tomados:

 para aliviar os efeitos do acidente a médio e longo prazo;
para prevenir qualquer ocorrência como o acidente ocorrido.
A nova Diretiva Seveso II adotada (96/082/EEC), que deverá ser implementada

pelos países em 1999, estabelece que:
O relatório de segurança deve ser periodicamente revisto e atualizado onde se

faça necessário:
, pelo menos a cada cinco anos;
, em qualquer outro tempo como iniciativa do operador ou requerimento da autoridade

competente em que seja justificado por fatos novos ou que se tomem em conta novos
conhecimentos técnicos acerca de questões relacionados à segurança que surjam, por
exemplo, da análise de acidente ou, quando possível, 'quase-perdas', e do
desenvolvimento do conhecimento referente à avaliação de perigos.
O Sistema de Registro de Acidentes Ampliados (SRAA)2 foi estabelecido para

processar a informação sobre acidentes industriais ampliados ocor.ridos nos esta-
dos membros da União Européia e submetidos à Comissão Européia, de acordo
com as provisões de Seveso e suas emendas e revisões. Correntemente, o SRAA
possui dados sobre cerca de 240 acidentes ampliados e se encontra disponível
On-Iine na Internet (http://mahbsrv.jrc.it/framework-seveso2-1eg-en.html).

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO GERAL SOBRE INVESTIGAÇÃO E REGISTRO DE
INCIDENTEs EM DIFERENTES RAMOS INDUSTRIAIS DOS PAÍSES NÓRDICOS

O nível no qual a investigação e o registro de incidentes é levado a cabo difere
significativamente entre diferentes ramos industriais e empresas de diferentes
tamanhos. O método tradicional consiste em utilizar folhas de manuais desenvolvidos
para atender os propósito8 das seguradoras, de modo que somente incidentes sérios,
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são registrados. Somente para acidentes
sérios uma investigação detalhada é conduzida, não havendo um modo sistemático
de descrição das causas dos acidentes.

2

20 termo em inglês é Maj or Accident Reporting System (MARs).
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Em poucas empresas as folhas desses manuais têm sido trocadas por bases de
dados em que somente acidentes de trabalho relacionados com lesões são registrados.
Tanto para o desenvolvimento de estratégias preventivas como para análises de
riscos, a utilização dessas informações acaba sendo dè valor bastante limitado por
conta da ausência de um modelo apropriado para a descrição de causas.

O Sistema de registro de incidentes mais desenvolvido é o utilizado pela indústria
nuclear, que tem adotado um modo mais sistemático de definir a seriedade dos
incidentes. A escala INES relaciona incidentes numa escala que vai de 1 a 7. Por
exemplo: nos níveis de 4 a 7, são classificados como acidentes. No caso de um
incidente no nível 1, a classificação é de um incidente menor, afetando somente a
operação da planta. Na Suécia, incidentes são registrados pelo Swedish Nuclear
Power Inspectorate (SKI). Neste caso, a avaliação primária da escala de um incidente
é realizada na planta nuclear, para então ser avaliada pelo SKI e somente então chegar
a uma avaliação final. A maioria dos incidentes registrados no SKI está abaixo da
escala e é classificada como 0. Para se ter uma idéia dos níveis, um exemplo de um
incidente no nível 2 foi registrado somente em 1977 na planta nuclear de Ringhals 4.
Este incidente foi registrado como: fechamento de válvulas de espuma de bombeamento
nas linhas de sucção durante a fase de partida após o refluxo.

Na indústria de processo químicO e na indústria off-shore, diversos sistemas mais
avançados de registros integrados de incidentes têm sido desenvolvidos. Estes sistemas
serão discutidos a seguir.

 ANÁLISE E REGISTRO DE ACIDENTES COMO PARTE DO
SISTEMA DE GERENCIAMENTO

Sistemas de gerenciamento são hoje amplamente implementados em grandes
empresas, principalmente para atender as demandas de diferentes espécies de
certificações. Isto pòde ser a ISO 9000 para certificação de qualidade e a ISO 14001
para certificação ambiental. Não existe na atualidade nenhum padrão ISO para
gerenciamento de segurança, porém muitas companhias procuram integrar segu-
rança, saúde e meio ambiente em seus sistemas de gerenciamento de modo a evitar
um trabalho excessivo. O padrão inglês BS8800 freqüentemente serve como modelo
para muitos desses sistemas. Qualidade é, entretanto, usualmente tratada separa-
damente nos sistemas de gerenciamento.

Um princípio geral nesses sistemas de gerenciamento é que características de
operações e atividades, as quais podem ter um impacto significante na segurança e
no meio ambiente, necessitam ser regularmente monitoradas e mensuradas. Regis-
tro de monitoramento e mensuração das informações são requeridos para acompa-
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nhar a performance, para provar que os controles operacionais são efetivos e para
demonstrar conformidade com objetivos e metas. Monitoramento e mensuraçã0 re-
sultam da necessidade de serem comparados aos requisitos legais e outros requeri-
mentos paradeterminar se estão de acordo com eles.

O registro tradicional de acidentes é, entretanto, pobremente reconhecido como
um fonte de informações para o monitoramento da performance de segurança. Mais e
mais companhias se dão conta de que grandes quantidades de incidentes triviais são
o melhor espelho da atual situação da empresa. O problema é, naturalmente, ter to-
dos esses incidentes registrados. A experiência demonstra que somente empresas que
efetivamente utilizam as informações provenientes dos relatórios de incidentes para
um trabalho prevenfivo mantêm nível sustentável de registro de incidentes. O limita-
do tempo para as campanhas de registro de incidentes usualmente tem um efeito
duradouro reduzido. Somente quando as pessoas vislumbram que a informação so-
bre incidentes pode ser utilizada para aumentar o nível de segurança aceitam registrá-
los como rotina diária, É também reconhecido que o nível de registro pode permane-
cer ou falhar dependendo da atitude do gerente sènior da empresa.

Em muitas indústrias de processo, os supervisores são substituídos pelos opera-
dores de turno. Os operadores também têm mais responsabilidades no que concerne
a manutenção, reparo, planejamento etc. Rotinas para registro e investigação de inci-
dentes têm provado serem um efetivo modo para o contínuo aprendizado e mudan-
ças necessárias para aumentar a segurança. Por meio de discussões regulares de des-
vios que ocorrem na planta, as equipes de turno podem desenvolver modos de opera-
ção da planta melhorando gradualmente as técnicas e a organização.

SISTEMAS AVANÇADOS PARA IN'v~ESTIGAÇÃO E REGISTRO DE
ACIDENTES -- ESTRUTURA E USO PRÁTICO

Diversos sistemas mais avançados para o registro de incidentes vêm sendo
utilizados nos países nórdicos. Em comparação com os métodos tradicionais, eles
apresentam alguns aspectos em comum:

- são implementados em bases de dados computadorizadas;
" possuem uma classificação formal de causas;
" admitem múltiplas causas para os incidentes;

consideram os fatores técnicos, humanos e organizacionais como causas básicas para os
incidentes;

 possuem um potencial para uma comunicação mais efetiva de experiências provenientes
de incidentes registrados por intermédio de bases de dados e funções de
correspondências.
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Somente dois dos mais amplamente utilizados serão discutidos aqui. Dispõem
de muitos dos aspectos e das características dos outros sistemas.

O  S I S T E M A S Y N E R G I

Uma das ferramentas mais sofisticadas é o sistema Synergi. Em meados de 1992,-
companhias como Aker, Brasthens Helikopter (agora parte do Helikopter Service),
Norsk Hydro, Saga Petroleum, Smedvig e Statoil juntaram suas forças de modo a
desenvolverem uma base de dados central sobre danos, perdas e acidentes na indústria
off-shore. O projeto, denominado Synergi®, foi recentemente estendido para incluir
sistemas utilizados em computadores de pequeno porte, de modo que eventos possam
ser registrados, analisados e acompanhados por várias outras empresas.

O conceito Synergi utiliza o modelo de causação de perdas proveniente do Det
Norske Veritas (DNV) para localizar as causas subjacentes de acidentes e incidentes.
Este modelo desempenha um papel integral no International Safety Rating System®
(ISRS), o qual é correntemente utilizado por cerca de cinco mil empresas no mundo.

O modelo não só assegura que as causas diretas de um incidente sejam
localizadas como também ajuda a identificar as causas b~sicas e as falhas do controle
de gerenciamento. Somente localizando essas causas subjacentes podem ser tomadas
medidas para, mais do que simplesmente curar os sintomas, eliminar as rotas de
causas de um problema.

Quadro 1 - Modelo de causas no Synergi

Ausência de
Controle

Inadequado
Sistema
Padrões

. Requeri-
mentos

Eventos
Básicos

Fatores
Pessoais

Fatores
Relacionados
Sistema/
Tarefa

Causas ]
Imediatas

IAtos/Práticas
Fora dos
Padrões

Condições
Fora dos
Padrões

Incidente

Evento

Perdas  [

Perdas e
Danos
Indesejados

O conceito Synergi inclui critérios para classificar acidentes e quase perdas de
acordo com o seu potencial de perda total. Este potencial quase freqüentemente
excede as perdas atualmente ocorridas. Do mesmo modo, uma quase-perda pode
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tornar-se um acidente industrial ampliado ca~o as circunstâncias tivessem sido um
pouco diferentes. Medidas preventivas e corretivas devem ser tomadas de acordo
com isto. A resposta lógica é classificar cada evento indesejado de acordo com seu
potencial total de perda. Eles são classificados segundo cinco níveis de potencial de
severidade e cinco freqüências de possíveis recorrências.

Níveis de riscos são designados 'alto', 'médio' ou 'baixo', e uma meta de que os
incidentes de alto risco cheguem a zero é enunciada por muitos dos usuários que
aplicam o Synergi. A estimativa de potencial de perda de um incidente nem sempre,
naturalmente, é fácil de se calcular. Em muitos casos, a combinação de incidentes
menores pode conduzir a um acidente industrial ampliado, enquanto cada incidente
separadamente pode não conduzir a conseqüências sérias.

Diversos tipos de perdas podem ser causadas por um acidente.A aplicação do
Synergi permite aos usuários definirem suas próprias categorias de perdas,
considerando-se que em um sentido amplo trata-se de um termo relativo. Categorias
mais freqüentemente utilizadas são lesões pessoais, emissões/vazamentos
ambientais, danos materiais, perda de produção, perda de negócios ou reputação.

A aplicação do Synergi também ajuda a definir e acompanhar medidas corretivas
e prevent ivas induzidas por  ac identes ou quase-perdas,  Relatór ios de
acompanhamento cobrem questões críticas, tais como ações que devem ser tomadas
pelos departamentos ou indivíduos e que, no entanto, são deixadas de lado. Para se
aprender com erros passados, você necessita conhecer o que aconteceu epor que, e
que contramedidas foram adotadas como resultado. A base de dados central Synergi
contém todas essas informações cruciais, com dados variando das rotas de causas de
um acidente industrial ampliado aos projetos de modificações inovadores. Um novo
aspecto da aplicação do Synergi também permite a transferência imediata de detalhes
de um acidente ou uma quase perda para indivíduos ou para unidades organizacionais
inteiras, utilizando um protocolo padrão de transferência de informação.

INCIDENT

Incident é uma ferramenta de software que intensifica a documentação de
distúrbios, incidentes, acidentes e lesões relacionadas ao trabalho, É parte do sistema
Riskoffice, o qual fòi desenvolvido durante 1988-1998 pela Bofors Explosives AB em
cooperação com Syntheseis Nordic AB na Suécia (Wennersten, Narfeldt & Sjékvist,
1995). O sistema tem sido implementado como um formato padrão de base de dados
e contém módulos PC para o registro de incidentes e análise de riscos. O sistema é o
mais amplamente avançado na Suécia.

O Incident dispõe de uma entrada de interface para a base de dados (Figura 1).
Fatos gerais dos eventos são colocados dentro, tornando viável uma simples análise
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de causas e de ações prevent ivas. Relatór ios podem ser impressos sozinhos,
mensagens eletrônicas podem ser enviadas ou exportadas para processadores
comuns de fo rmato  Word.  Esta t ís t icas  concernentes  a  causas e  ações são
demonstradas em diagramas 3-D, os quais podem ser impressos ou copiadospara
outras aplicações Windows.

O sistema Incident tem múltiplas linguagens e pode facilmente ser transferido
para uma nova linguagem. O uso de listas facilita à adoção por novas empresas.

Existem três importantes objetivos para o sistema, os quais são:
distribuir informações,concernentes a incidentes de modo efetivo e estruturado;

- acumular experiê~cias que possam ser utilizadas conjur~tamente com outras ferramentas
para análise de riscos;
prover material.estatístico para o trabalho preventivo.

Cada incidente é registrado diretamente na base de dados utilizando sete formas
de acordo com a Figura 1. Estas formas são:

Geral - A forma geral contém informações sobre o incidente ocorrido e uma descrição
bastante curta dele. A partir de uma lista predefinida, o usuário entra com informações
sobre qual a atividade e em que estágio do processo o incidente ocorreu. Esta lista pode
ser desenvolvida por cada companhia.

- Conseqüências - As conseqüências para os trabalhadores, o meio ambiente, a qualidade
e os equipamentos são registradas. Pode-se também entrar com estimativas primárias
dos custos para cada tipo de conseqüência.
Relato - Na forma de relatórios podemser escritas inform~ções detalhadas acerca do
incidente.
Causas/Ações - Causas diretas, assim como causas básicas para o incidente,~ são esco-
lhidas a partir de uma lista. As causas são tomadas de uma lista predefinida. Exemplos
de causas diretas são Falhas no Sistema de Controle, Falhas Mecânicas, Métodos de
Trabalho Inadequados. Exemplos de causas básicas são Ausência de Manutenção, Ro-
tina/Organização, Ausência de Conhecimento. Também a partir de uma lista de tipo
de ações preventivas, a qual pode ser a mais provável se levada de um modo ¿orreto,
evitar-se-ia um incidente ou acidente. Esta informação é utilizada mais tarde para
otimizar o trabalho preventivo. Ações tomadas Lmediatamente, assim como as ações
propostas mais tarde, são registradas conjuntamente com informações sobre quem é
responsável por levar a cabo as ações.
Substância/Equipamento - Substâncias e equipamentos são registrados a partir de uma
lista predefinida ou registrados manualmente.
Imagens/Vídeo - Nesta forma, fotos e vídeos podem ser armazenados demonstrando
detalhes do incidente. Estas formas são usualmente utilizadas somente para incidentes
e acidentes mais sérios.

No ambiente de produção, uma interface mais simples é freqüentemente util i-
zada para os operadores. Esta interface somente contém uma breve descrição do
incidente e ações imediatamente levadas a cabo. Este relatório é posteriormente
complementado por outras pessoas util izando uma iiiterface estendida.
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Figura 1 - Layout do sistemade entrada-de dados do Incident
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EXEMPLOS DE SISTEMAS PARA EXPERIÊNCIAS DE REALIMENTAÇÃO
PARA ANÁLISES DE RISCOS E SUPORTE DO OPERADOR

Uma das mais importantes características de uma base de dadosde um sistema
para o registro de incidentes é que a informação pode ser efetivamente recuperada
durantè a análise de riscos. O sistema Riskoffice contém módulos para muitos padrões
de métodos de análises de riscos como Análise Preliminar de Perigo APP), Estudo de
Perigo e Operabilidade (H~oP) e "E se... ?' ('What-!l:?').

A idéia básica do Riskoffice é que a informação e o conhecimento adquirido
com um módulo devem ser facilmente acessíveis em outros módulos. Assim o
conhecimento documentado com Incident pode ser facilmente recuperado durante
a análise de risco utilizando o módulo HAzoP.

HAZOP é uma base de dados ferramenta para documentação em seções da análise.
Pode ser usada para documentação de estudos tradicionais de HAZOP, retratando
funcionalmente aspectos comuns tais como listas selecionadas de estágios típicos
do processo, parâmetros e palavras-guias e impressão de relatórios em diferentes
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formatos. Uma função-chave é a possibilidade de busca para relatórios de incidentes,
através do l ink Incident. A busca é realizada fornecendo-se palavras-chaVe,
automaticamente provenientes do relatório corrente, selecionado a partir de listas
predefinidas ou classes.

Outra característica única do módulo HAZOP é que os resultados das análises
podem ser utilizados para suporte on-line para operadores quando desvios ocorrem
na planta industrial.

A Figura 2 é um simples exemplo de como o conhecimento pode ser transferido
do Incident para o HAZOP de modo a dar suporte ao operador do sistema. O exemplo
indica a situação de um reator R para o qual o reagente A é adicionado continuamente
de modo a controlar a reação que é altamente exotérmica. Um incidente ocorreu
quando a válvula V1 foi aberta enquanto abastecia o tanque A, significando que o
reagente A encheu o tanque prematuramente e que a reação se iniciou antes do
suposto. A confusão foi descoberta pelo operador antes que chegasse a um ponto
crítico do estágio e que a reação atingisse seu ponto máximo. O incidente é descrito
em um relatório do módulo Incident.

Posteriormente, talvez em outra planta, o relatório do incidente é estudado em
uma sessão de análise, utilizando-se o módulo HAZOP. Na análise de riscos, o desvio
de alta temperatura no reator, mensurado pela temperatura do sensor T1, é estudado.
Uma provável causa desta adição prematura do reagente A foi o fato de a válvula
V1 ter sido aberta enquanto o tanque A estava sendo cheio. As conseqüências
possíveis e as ações adequadas, imediatas e preventivas são discutidas e
documentadas no módulo HAZOP. A caracterização deste incidente é também
concluída - V1 foi aberta ao mesmo tempo em que a bomba P1 estava operando.

A informação que entrou no módulo HAZOP se encontra disponível para o
operador por meio da janela referente ao diagnóstico de falhas. O desvio é o alarme
T1.Hi, e a janela de diagnóstico da falha contém a causa previamente discutida. O
operador também checa no módulo de suporte on-line a validade desta causa,
experimentado parelhar a caracterização com valores provenientes da base de dados
do processo, ou, em outras palavras, checa se a válvula V1 se encontra aberta e se a
bomba P1 se encontra em funcionamento. Se isto ocorre, este tipo de causa é altamente
provável, o qual se encontra marcado na janela de diagnóstico de falhas. Para um
caso muito simples, isto demonstra como a documentação de incidentes menores
pode ser um instrumento valioso quando se está realizando uma análise de riscos,
ainda que em outras plantas industriais, e eventualmente pode dar suporte on-line
aos operadores do sistema.
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Figura 2 - Conhecimento transferido do incidente para o HAZOP de modo a
dar suporte ao operador do sistema
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TROCA DE EXPERIÊNCIAS DE INCIDENTES E ACIDENTES ENTRE EMPRESAS

Diversos sistemas para o registro de incidentes facilitam a transferência de
e "̂ "xpermnclas de incidentes para outras ndustnas. Existem dois grupos principais

i
" .

de aplicação, que são:
bases de dados para acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho;

= bases de dados para incidentes em geral.
Muitos dos sistemas na primeira categoria têm sido desenvolvidos por diferentes

órgãos relacionados aos seguros. Exemplos desses sistemas são ISA e Lisa. ISA é o
registro nacional de informações sobre acidentes de trabalho e doenças relacionadas
ao trabalho da Suécia, também discutido no item adroes, codagos e leas'., p ~ ,  . .

Lisa é o sistema para registro e acompanhamento de lesões relacionadas ao
trabalho nas indústrias. Também contém estatísticas gerais, de modo que a indústria
possa co/nparar a situação.
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O PIA (Information System for Work Related Injuries in the Paper and Putp
Industry) tem sido desenvolvido em cooperação entre sistemas de seguros gerais e
um consórcio da indústria de papel e de tecidos. Os registros de diferentes plantas
industriais são enviados para uma base de dados central que posteriormente pode
acessar informações.

As indústrias suecas de explosivos desenvolvem um sistema de cooperação em
que vem utilizando o Incident como ferramenta para registros, em que mesmo
incidentes menores são registrados. Quando um incidente ocorre em uma indústria,
um relatório é enviado para a autoridade central, o Serviço Nacional da Suécia de
Inspeção de Explosivos e Inflamáveis. As autoridades distribuem o relatório como
um arquivo de base de dados para todas as outras indústrias relacionadas. Essas
indústrias podem importar o relatório para suas bases de dados e utilizá-los em
conexão com o trabalho preventivo, análises de riscos etc.



...A Experiência dos Países Nórdicos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COUNCIL DIRECTIVE 82/501/EEL of 24 june 1982 on The Major - Accident Hazards of
Cortion Industrial Activities. Official Journal of the Europan Communities, Luxembourg,
1982.

COUNCIL DIRECTIVE 96/81/EC of 9 december 1996 on the Control of Major Accident
Hazards involving Dongerous Substances. Official Journal o/the Europan Communities,
Luxernbourg, 1987.

DOOs, M. & BACKSTROM, T. Disturbances in Prodüction: a saçety risk or a chance~or development
in the human-computer interaction contèxt. Paper apreser~tado em PROCEEDINGS FROM
THE CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION, Orlando, 1993.

KJELLÉN, U. Safety Information Systems (Litteratur til fag 92561): Institutt for Organisasjons,
Estocolmo, 1996.

SAKSVIK, p. f~. & NYTRO, K. Implementation of Internal Control (IC) of Health, Environment
and Safety (HES) in Norwegian Enterprises: an evaluation and a m. odel for implementation.
Paper apresentado no 7th EUROPEAN CONGRESS ON WORK &
PSYCHOLOGY. Gy6r,  Hungria,  1995.                        ORGANIZATIONAL

WENNERSTEN, R.; NARFELDT, R. & SJOKVIST, S. KSM: .ah integrated system for risk
identifícation and fault diagnosis. 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LOSS
PREVENTION AND SAFETY PROMOTION IN T.HE PROCESS INDUSTRIES.
Antuérpia, Bélgica, 1995.




