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RESUMO 

O presente  trabalho tem como objetivo abordar de que forma o estudo dos fatores humanos e 

a implementação da cultura de segurança pode contribuir para a minimização dos riscos de 

acidentes a bordo das embarcações mercantes no setor do offshore brasileiro. Ressaltando a 

maneira pela qual os fatores humanos ligados às questões emocionais e comportamentais têm 

influência direta nas causas que levam à ocorrência de acidentes e incidentes marítimos, além 

dos aspectos técnicos frequentemente enfatizados. Ademais, no desenvolver do trabalho em 

questão, destaca-se a importância do Bridge Resource Management (BRM), como meio de 

treinamento que viabiliza o desenvolvimento de habilidades em percepção de risco e 

consciência situacional para a tomada de decisões assertivas e gerenciamento de recursos. 

Reforçando, assim, a recorrência de atitudes conscientes e competentes  no ambiente de 

trabalho, observando os pilares do Crew Resources Management (CRM), sistema de 

gerenciamento de segurança aperfeiçoado nas navegações aéreas. 

 

Palavras-chave: Fatores Humanos. Acidentes Marítimos. Setor Offshore. Segurança 

Operacional. Crew Resources Management (CRM). Bridge Resources Management (BRM). 

Tomada de Decisões. Consciência Situacional. Persepção de Risco. Cultura de Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims to address how the study of human factors and the implementation of a safety 

culture can contribute to minimize the risk of accidents on board of merchant vessels in the 

Brazilian offshore area. Emphasizing the way in which human factors linked to emotional and 

behavioral issues have a direct influence on the leading causes to the occurrence of maritime 

accidents and incidents, in addition to the technical aspects often emphasized. Furthermore, in 

the development of the study in question, the importance of Bridge Resource Management 

(BRM) is highlighted as a means of training that increases the development of skills in risk 

perception and situational awareness for making corrective decisions and managing resources; 

thus, reinforcing the recurrence of conscientious and competent attitudes in the work 

environment, observing the pillars of Crew Resources Management (CRM), an improved safety 

management system in air navigation.  

 

Keywords: Human factors. Maritime Accidents. Offshore Sector. Operational Safety. Crew 

Resources Management (CRM). Bridge Resources Management (BRM). Decision-taking. 

Situational Awareness.  Risk Perception. Safety Culture. 
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INTRODUÇÃO 

Pelos últimos 50 anos, a indústria naval offshore esteve aplicada em incrementar a 

confiabilidade dos sistemas de navios e aprimorar sua estrutura com o intuito de reduzir 

incidentes, aumentar a produtividade e eficiência. Os aprimoramentos no campo de design do 

casco, propulsão, sistemas de estabilidade, posicionamento dinâmico e equipamentos de 

navegação foram largamente implementados. Assim, hoje em dia os sistemas são altamente 

confiáveis e com tecnologia de ponta. Apesar disso, a taxa de acidentes e incidentes no mar 

ainda é íngreme (A. GALIERIKOVÁ, 2017). A resposta para isso está no fato de que a 

confiabilidade da estrutura, do equipamento e sistemas é apenas uma parte dos eventos que 

resultam em uma casualidade desastrosa, o erro humano é o principal fator contribuinte para a 

maioria dos acidentes no setor naval. É estimado que 75% a 96% dos acidentes marítimos 

podem ser atribuídos a falha humana (ALLIANZ, 2017). 

Figura 1 – Embarcação Offshore com Sistemas Avançados 

 

Fonte: Unsplash (2020) 

Após o pior desastre aéreo na história, o qual ocorreu no aeroporto de Los Rodeos em 

1977 resultando em 583 fatalidades, os resultados da investigação indicaram para um número 

de erros humanos que de forma conjunta contribuíram para o acidente  (TADESCHI, 2019), 

para qual todos esses poderiam ter sido evitados. O resultado foi o desenvolvimento de um 

programa de treinamento especializado desenvolvido para reduzir o erro humano , o Cockpit 
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Resource Management (CRM). O método de treinamento teve tanto sucesso na aviação que o 

setor marítimo logo introduziu um programa de treinamento similar (PATRICK, 2020). 

O Bridge Resource Management (BRM) ou Maritime Resource Management (MRM) 

tem sido desenvolvido especificamente para garantir que os envolvidos passem por uma 

completa mudança de paradigma quanto à maneira com a qual atuam na comunicação, coleta e 

processamento de informações, assim como, no modo de identificar situações de perigo ou 

atitudes de potencial risco.  

O programa proporciona as habilidades necessárias para utilizar todos os 

recursos dispostos, humanos ou outros, para realizar decisões mais precisas, 

com o tempo disponível, de forma que se reduza o potencial de falhas humanas 

e de acidentes no mar (PATRICK, 2020, p. 51). 

 O aprimoramento tecnológico no setor marítimo tem mudado drasticamente os recursos 

disponíveis para o trabalhador marítimo, equipamentos sofisticados e diversas automações 

proporcionam novas fontes de dados e assistências, assim, os oficiais marítimos devem 

desenvolver novas habilidades para utilizar tal tecnologia com eficiência e segurança.  

Tal programa, tanto no setor aeronáutico quanto marítimo, envolve temas principais, 

tais como: comunicações a bordo, trabalho em equipe, consciência situacional, cultura de 

segurança, autoridade e assertividade, gerenciamento e liderança, desafio e responsabilidade. 

Sendo essencial para aprimoramento em segurança, produtividade e eficiência no setor 

marítimo offshore. A necessidade de acompanhar a evolução da tecnologia embarcada, incitou 

que instituições voltadas para a segurança de bordo aprimorassem as soluções para mitigar a 

incidência de erros. Com o avanço no setor ao longo dos anos, toda a indústria marítima 

operando em tal cenário complexo, passou a notar a importância de treinamentos em cultura de 

segurança focada no fator humano. 

Muitos comportamentos de risco ocorrem intuitivamente e são o resultado de 

sentimentos baseados em experiências associadas com resultados anteriores (DUPONT, 2016). 

A chave para o avanço da eficácia das práticas de gestão de segurança envolve uma melhor 

compreensão dos fatores motivacionais e seu impacto subsequente na tomada de decisões. 

Assim, permitindo o desenvolvimento de medidas preventivas mais eficazes. 
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1.1 Justificativa 

Essencial para o aprimoramento da segurança a bordo, produtividade e eficiência 

intrínseco às operações offshore. Ressaltando a maneira pela qual os fatores humanos e a 

consolidação de uma cultura de segurança têm influência na prevenção de acidentes neste setor. 

1.2 Problema da pesquisa 

Como a implementação de uma cultura de segurança e o estudo dos fatores humanos 

são relevantes para a redução da ocorrência de acidentes marítimos no Offshore brasileiro? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Utilizar as informações coletadas por meio de pesquisa exploratória para ampliar o 

conhecimento e a consciência sobre a relevância da cultura de segurança e aplicação dos pilares 

do BRM na prevenção de acidentes causados por erro humano no cenário atual de operações 

marítimas offshore. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Apresentar o cenário atual, bem como identificar os órgãos que regulamentam os 

procedimentos de segurança operacional do setor marítimo Offshore no Brasil e no 

mundo; 

b) Demonstrar por meio de análise teórica os fatores que motivam a ocorrência dos 

acidentes;  

c) Abordar os principais conceitos de fatores humanos;  

d) Entender os princípios de CRM e BRM e de que forma são aplicados no treinamento 

das tripulações no Offshore; 

e) Apresentar os recursos atuais existentes de forma a garantir a segurança das operações 

na indústria Offshore, ressaltando o que pode ser aperfeiçoado neste setor; 

f) Compreender de que forma o elemento humano é fator chave para a manutenção da 

segurança a bordo, apresentando soluções para aprimorar o gerenciamento de risco. 

 

1.4 Organização do trabalho  

O documento está dividido em nove capítulos. No primeiro capítulo, está exposta uma 
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breve contextualização e apresentação da introdução, a justificativa do tema, o problema de 

pesquisa e os objetivos (geral e específicos) almejados na realização do trabalho.  

Do segundo ao quinto capítulo, é apresentado o referencial teórico utilizado na 

elaboração da pesquisa. O capítulo dois trata do cenário atual na indústria offshore, descrevendo 

os órgãos regulamentadores no mundo e no Brasil, características do trabalho a bordo, histórico 

e estatísticas de acidentes. O capítulo três traz teorias que fundamentam a análise de acidentes, 

abordando de que forma os desvios comportamentais exercem influência para o agravamento 

de riscos. O capítulo 4, traz uma abordagem através de conceitos dos fatores humanos 

relacionados ao ambiente marítimo offshore. O quinto capítulo, relaciona os conceitos 

apresentados dos fatores humanos com a segurança operacional e sistemas de gerenciamento a 

bordo das embarcações. 

No sexto capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa realizada pelos autores.  

O sétimo capítulo apresenta e discute os resultados obtidos por meio da pesquisa. 

Por fim, o oitavo capítulo contém as considerações finais. Logo em seguida, as 

referências bibliográficas. 
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2 CENÁRIO MARÍTIMO OFFSHORE 

2.1 A indústria Offshore 

Define-se como offshore toda atividade realizada afastada da costa, relacionada a 

exploração e produção de petróleo e gás (P&G). Segundo Furtado (1996), a indústria offshore 

mundial teve seu nascimento na Venezuela e Golfo do México datado entre os anos 1930 e 

1950, respectivamente. A partir deste marco, a exploração começou a se expandir para o Mar 

do Norte, formando o primeiro atrativo para empresas nesta segmentação, dentre elas a Shell, 

Exxon, Texaco e AGIP. Em 1950, tomou-se conhecimento que o Brasil possuía reservas de 

petróleo em profundidade marítima. A descoberta do primeiro poço offshore ocorreu em 1968, 

no Campo de Guaricema, em Sergipe, ocorrendo a primeira perfuração, também em 1968, na 

Bacia de Campos, no campo de Garoupa situada no Estado do Rio de Janeiro  (CASTRO, 2013). 

Com o constante crescimento dessa indústria, viu-se a necessidade de criar e/ou adaptar 

embarcações para fornecer suporte e atender as demandas do setor, criando uma ponte entre a 

base de apoio em terra e equipamentos e pessoas que trabalham em alto mar, os denominados 

supply vessels. De forma a fornecer cobertura a todos os tipos de atividade surgiram, ao longo 

do tempo, as embarcações de apoio marítimo acrescidas de componentes cada vez mais 

sofisticados e precisos, dotados de equipamentos que possibilitam a manobrabilidade e 

segurança para operar em condições diversas.   

Desta forma, visando toda a logística operacional, o setor offshore é composto por duas 

ramificações: as unidades petrolíferas e o apoio marítimo. 

As unidades petrolíferas são diferenciadas de acordo com a profundida do local e 

necessidade da operação: plataformas fixas, auto – elevatórias (Jack Up), semi-submersíveis 

(SS), navio sonda (NS), Floting Production Storage and Offloading (FPSO), Navio de Apoio à 

Perfuração, dentre outros. 

O apoio marítimo é composto por embarcações que prestam apoio às dadas operações: 

Plataform Supply Vessels (PSV), embarcações de reboque e manuseio de âncoras (AHTS), 

lançamento de linha (PLV), estimulação de poços de petróleo (WSV), apoio a mergulho (DSV), 

de pesquisa sísmica (RV), dentre outros. 

 

 

 



21 
 

2.2 Órgãos que regulamentam a marinha mercante no mundo e no Brasil 

A Organização Marítima Internacional (IMO), é uma agência especializada da 

Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela regulamentação do transporte 

marítimo. Foi estabelecida após acordo numa conferência da ONU realizada em Genebra em 

1948, passou a existir dez anos depois, reunindo-se pela primeira vez em 1959. Com sede em 

Londres, Reino Unido, a IMO tem atualmente 174 estados membros e três membros associados. 

Seu objetivo principal é desenvolver e manter uma estrutura regulatória abrangente para o 

transporte marítimo e as suas atribuições hoje incluem segurança, questões ambientais, questões 

legais, cooperação técnica, segurança marítima e a eficiência do transporte marítimo  (IMO, 

2021). 

A Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS) é a 

mais importante e mais antiga que a própria organização, haja vista que existem países que 

ratificaram esta Convenção, mas que não fazem parte da IMO. É composta de doze capítulos, 

sendo que o capítulo V, com suas trinta e cinco regras, é o de maior interesse da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN), por estarem ligadas direta ou indiretamente às suas atividades.  

O Brasil como Estado Membro da IMO e tendo ratificado as suas Convenções, em 

especial a SOLAS, possui compromissos e obrigações com a comunidade marítima 

internacional. Tais como: produção de cartas e de publicação náuticas, elaboração e divulgação 

de avisos-rádio náuticos, avisos-rádio SAR e METEOROMARINHA, estabelecimento e 

manutenção dos auxílios à navegação, entre outros. 

É responsabilidade da IMO, estabelecer padrões e práticas para orientar as autoridades 

de navegação em todo o mundo, tais como operação dos navios, serviços de  VTS, segurança, 

meio ambiente, investigações de acidentes e certificação de pessoal para trabalhar no setor 

marítimo. 

 

Figura 2 – Emblema da ONU  

 

 Fonte: IMO (2000).  
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Figura 3 – Emblema da IMO 

 

Fonte: IMO (2000) 

 

Após o desastre ocorrido em 15 de abril de 1912 com o Liner RMS Titanic, percebeu-

se a necessidade de existir legislação de abrangência mundial que abordasse os acidentes 

marítimos. Assim, em 1914, surgiu a primeira versão do que viria a se tornar a Convenção 

Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS). 

A partir desse marco, algumas mudanças começaram a ocorrer: a segurança 

dos navios começou a passar por inspeções regulares; passaram a ser 

certificados os navios e a tripulação; foi desenvolvida tecnologia aplicada aos 

procedimentos marítimos (MENDES, 2015, p. 18). 

A nível nacional, tais orientações e regras presentes em convenções internacionais as 

quais o Brasil é signatário, são postas em prática por meio das Normas da Autoridade Marítima 

(NORMAM) e agências reguladoras. No caso do Brasil, essas são definidas pela Diretoria de 

Portos e Costas (DPC), nessas normas são colocadas as regras que regem diversos contextos no 

mundo marítimos. 

Além das NORMAM, existem agências reguladoras que supervisionam vários aspectos 

presentes nas operações no mar, são órgãos governamentais que realizam o papel de 

fiscalização, controle e regulamentação (DPC, 2000). Elas surgem por meio de lei e, entre suas 

principais funções pode-se citar: 

a) O levantamento de dados sobre o mercado marítimo brasileiro; 

b) Elaboração de normas disciplinadoras para o setor operando no mar; 

c) Fiscalização do cumprimento dessas normas; 

d) Gestão de contratos de concessão de serviços públicos delegados. 

 

A exemplo de tais agências, cita-se: 

a) A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); 

b) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

c) Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). 
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2.3 O trabalho a bordo de navios do setor Offshore 

Navios operam em um ambiente altamente dinâmico e com frequência seus tripulantes 

seguem uma rotina definida de trabalho por turnos de descanso interrompidos pela chegada, 

operações e saída dos portos. Este tipo de trabalho envolve a permanência no local de trabalho 

por períodos prolongados de confinamento que certamente aumentam o risco de erro humano. 

As normas da IMO são de relevante importância, pois definem padrões internacionais 

com as melhores práticas para o trabalho embarcado. Entretanto, não apresentam grande 

abrangência quando se trata de acidentes influenciados pelo fator humano a bordo. Assim, 

representando uma necessária área de estudo para o aperfeiçoamento das regras internacionais 

para a segurança do trabalho embarcado e da navegação no mar. 

Por outro lado, há a necessidade de aperfeiçoamento do nível da experiência em 

segurança, com uma formatação padrão mundial do Safety Management System (SMS) e a 

correta aplicação e evolução desse sistema. Chaib (2005, p. 6) diz que "a simples adoção de um 

sistema de gestão de segurança não surtirá efeito imediato na redução do número e gravidade 

de acidentes". 

2.4 Histórico de acidentes marítimo 

2.4.1    Caso Piper Alpha 

O desastre envolvendo a Plataforma Piper Alpha ficou conhecido como a pior tragédia 

da história do Offshore mundial no que gira em torno do número de mortos, na qual essa 

resultou na perda de 167 significativas vidas de um total de 226 trabalhadores. Ocorrido em 06 

de julho de 1988 no Mar do Norte (setor britânico), após um vazamento no sistema de 

tratamento de gás seguido de explosão, incêndio e destruição total da unidade.  

Os peritos responsáveis por investigar as origens do desastre chegaram a conclusão de 

que uma sequência de circunstâncias relacionadas resultou no evento propriamente dito. Sendo, 

portanto, um erro de comunicação durante as emissões das permissões de trabalho (PT) o elo 

primordial para o desencadeamento dos eventos, no qual os trabalhadores do turno anterior ao 

do acidente ocorrido haviam emitido duas PT’s distintas: uma para a manutenção de uma bomba 

e outra para a sua válvula de segurança, arquivando-as em diferentes locais para áreas opostas 

da plataforma, gerando assim, transmissão de informações incompletas. Fato este que 

juntamente com a postergação da ordem de suspensão das operações após os indícios de 

descontrole, sinalizados pelos disparos de múltiplos alarmes, seguidos da primeira pequena 
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explosão, culminaram no desastre relatado. 

Em depoimento proferido em um vídeo intitulado “O acidente da Plataforma Piper 

Alfa”, que sintetiza alguns dos principais aspectos envolvidos nesta catástrofe, Tony Barrell, 

ex-chefe executivo da Segurança no Mar do Norte, retoma o conhecido conflito potencial entre 

produção e segurança:  

“Sempre existe um conflito potencial entre produção e segurança. A perda de 

lucros de uma plataforma terrestre, considerando-se a renda diária, pode ser 

considerável quando se fecha uma plataforma. É difícil colocá-la em 

funcionamento novamente. Pode levar dois ou três dias para fazê-la voltar à 

produção normal, por isso não é uma decisão fácil e só pode ser tomada se 

uma autorização especial lhe for dada, e, mesmo assim, essa decisão pode ser 
considerada errada e você pode ser considerado culpado por tê-la tomado. 

Então as pessoas demoram, ficam inibidas e esperam demais; e aí as coisas se 

tornam muito piores” (BARREL, 2000). 

 
 

 

2.3.1    Caso P-36  

Antes de seu naufrágio em 2001, a P-36 era conhecida como a maior plataforma 

semissubmersível de petróleo do mundo, sendo de propriedade da empresa estatal brasileira 

Petrobrás, na qual esta operava no campo de Roncador na Bacia de Campos, distante 130 km 

da costa do estado do Rio de Janeiro, produzindo um total de 184.000 barris de petróleo por 

dia. No início da madrugada de 15 de março de 2001, a P-36 sofreu duas explosões em uma de 

suas colunas em um intervalo de 20 minutos.  

A segunda explosão causou a morte dos 11 trabalhadores que integravam a brigada de 

Fonte: Click Petróleo e Gás (2020) 

Figura 4 – Desastre na Piper Alpha 
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incêndio da unidade. Segundo relatório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, após a segunda explosão, 138 trabalhadores foram desembarcados, o que 

durou três horas e meia, permanecendo a bordo da unidade apenas a equipe de emergência. O 

efetivo permaneceu na P-36 até às 6h30 para tentar mantê-la nivelada, mas, diante do insucesso 

na ação, foi desembarcada (FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS, 2021). 

Houve incansáveis tentativas de estabilizar a unidade, como a injeção de nitrogênio e ar 

comprimido nos compartimentos alagados para expulsão da água, aponta o documento da 

agência reguladora, mas nenhuma obteve sucesso. Após cinco dias de angústia, a P-36 

naufragou às 11h40 do dia 20 de março de 2001, levando consigo os corpos dos trabalhadores 

mortos na tentativa de combater o incêndio na unidade. Segundo a ANP do Brasil, o acidente 

foi causado por não-conformidades quanto a procedimentos operacionais, de manutenção e de 

projeto. Em suas conclusões, o relatório da agência apontou deficiências no sistema de gestão 

operacional das atividades marítimas de petróleo e gás natural da Petrobrás na condução das 

atividades específicas à plataforma P-36. Ainda segundo o documento, a ineficácia das medidas 

para conter o alagamento ou proceder ao desalagamento da coluna de popa boreste, após o 

rompimento do tanque de drenagem de emergência, demonstraram falhas no esquema 

operacional de controle de estabilidade de unidade flutuante, em condições de avaria. 

 

 

 

 
 

Tal indicação é corroborada pela fala do então gerente da  Health, Safety and 

Environment (HSE) da Halliburton no Brasil alguns dias depois de ocorrido o acidente com a 

plataforma P-36: 

Figura 5 – Naufrágio da P - 36 

 

Fonte: Inspeção de Equipamentos: Estudo de Casos (Blogger, 2013) 



26 
 

“(...) Eu não gostaria de estar na posição do superintendente da P-36. Ele tem 

uma decisão muito difícil em suas mãos: ao mesmo tempo em que tem que 

proteger as vidas humanas, tem de proteger o meio ambiente contra derrames 

e, ainda por cima, preservar a produção. Em um momento crítico, ele tem que 
tomar uma decisão: fechar a plataforma para proteger o meio ambiente, as 

vidas humanas e o equipamento, ou esperar mais um pouco para não 

interromper a produção, o que representa um grande custo” (FIGUEIREDO, 

2021, p. 2).  

 

Perguntado se o superintendente teria autonomia para isso, ele prossegue: 

“Claro que tem. Mas essa decisão requer um treinamento estupendo, senso de 
comprometimento, atitudes e ações incisivas. Há gerentes que perdem a 

posição por visarem mais a proteção do ser humano e do meio ambiente, 

abrindo mão da parte produtiva – o que, muitas vezes, vai contra os anseios 

do alto comando. De outras, temendo os prejuízos tremendos que a 

interrupção de uma plataforma pode acarretar para a companhia e o país, 

colocam em xeque as vidas humanas e o meio ambiente. Todo superintendente 
tem uma ordem expressa do presidente da Petrobras para fechar a plataforma 

no caso da iminência do acidente. Só que é uma decisão muito difícil e 

certamente ele não vai tomá-la sozinho: vai consultar outras gerências de nível 

superior para tomar uma decisão dessas. E esse ‘time’ pode levar a incidentes. 

Foi esse um dos motivos do sinistro da Piper Alpha, em que morreram 
aproximadamente 160 pessoas [precisamente 167]” (FIGUEIREDO, 2021, p. 

2).  

 

2.3.1    Caso Deepwater Horizon  

A sonda petrolífera de desenho RBS-8D de quinta geração, semissubmersível de 

posicionamento dinâmico em águas ultra profundas, Deepwater Horizon, foi construída em 

2001, tendo capacidade máxima em sua torre para abrigar 130 membros da tripulação, cujo 

propósito era a perfuração de poços de petróleo no subsolo marinho, na modalidade offshore. 

Operava em águas de até 2400 metros de profundidade, sendo sua profundidade máxima de 

perfuração de 9100 metros. Tendo como grande feito, a perfuração do poço petrolífero mais 

profundo da história em 2009, na Jazida Tiber. 

O acidente considerado como o maior vazamento de petróleo da história dos Estados 

Unidos ocorreu em 20 de abril de 2010, por volta de 21h local, no Golfo do México, após uma 

grave explosão da sonda que gerou rompimento de tubulações no leito marinho. A unidade de 

perfuração era de propriedade da empresa Transocean e operando para a British Petroleum 

(BP). 

 

O vazamento se iniciou após uma explosão na plataforma que operava a 60 quilômetros 

da costa do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, lançando cerca de 148 milhões de litros 

de petróleo bruto no mar, o mesmo que um terço do consumo diário brasileiro (SALVADOR; 
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COSTA, 2010). Também foi ao fundo do mar a Deepwater Horizon, avaliada em US$ 560 

milhões (GALL, 2011). A unidade afundou após 36 horas de intenso incêndio, deixando onze 

pessoas mortas, dezessete feridas e o poço Macondo, a 48 milhas náuticas da costa e 148 milhas 

náuticas do porto de recursos mais próximo, no estado da Louisiana, aberto por 87 dias 

consecutivos (BONFIM, 2018). O derramamento de petróleo ocorreu apenas oito meses após a 

perfuração do poço Macondo. O vazamento só foi totalmente controlado em 19 de setembro de 

2010 (O GLOBO, 2012). 

O relatório realizado pela BP aponta oito eventos considerados os motivos do acidente 

que culminaram em uma situação desastrosa. Como todo acidente, este também se desenvolveu 

a partir de falhas de interpretação, manutenção e avaliação cautelosa de todas as etapas do poço 

(BONFIM, 2018). O planejamento de uma operação rotineira da sonda, treinamento e 

aperfeiçoamento da equipe de perfuração, poderiam identificar com rapidez prováveis falhas e 

acontecimentos no poço. 

 

           Figura 6 – Unidade de Perfuração Deepwater Horizon em Chamas 

 

Fonte: BBC News Brasil (2010) 

 

2.5 Estatística de acidentes no setor Offshore 

Segundo dados estatísticos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 313 

milhões de trabalhadores sofrem lesões não fatais por ano, ou seja, 860.000 pessoas feridas no 

ambiente de trabalho diariamente. Obtém-se ainda com este levantamento que a cada 15 
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Fonte: Próprio Autor 
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segundos ocorre a morte de um trabalhador ocasionado por um acidente de trabalho ou doença 

ocupacional, totalizando 6.300 mortes por dia e um total de 2.3 milhões de mortes por ano. O 

número de acidentes de trabalho no Brasil coloca o país em quarto lugar na estatística mundial, 

ficando atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia, segundo a OIT (CONNECT, 2017). 

Vale destacar que mesmo a lei brasileira sendo rigorosa e cobrindo todos os ramos da atividade, 

não é cumprida como deveria. A indústria de Petróleo e Gás ocupa espaço no ranking das áreas 

que apresentam maiores riscos aos trabalhadores.  Os perigos das atividades ligadas a esse setor 

se apresentam não somente na extração e separação do gás, óleo e água, como também a 

aspectos ligados a sua estocagem e ao sistema de flutuação da estrutura. 

Ao correlacionar o número de mortes por local e/ou instalação, foi identificado 

que o setor offshore, trabalho no mar em instalações como plataformas e 

navios, em regime de confinamento, apresenta o maior número de Acidentes 
de Trabalho Fatais (ATF) no período. As plataformas são os locais de maior 

número de mortes, com 19,4%, seguidas por navios ou equipamentos 

marítimos (10,4%) e helicópteros (10,4%). Essas três instalações e/ou 

equipamentos perfazem 40,2% do total das fatalidades somente na área 

offshore (REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE OCUPACIONAL, 2020). 

 

O gráfico abaixo relaciona dados oriundos de investigações de segurança realizadas pelo 

Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação da Diretoria de Portos 

e Costas, responsável por analisar tais investigações de acidentes e incidentes marítimos nas 

águas jurisdicionais brasileiras, seguindo o Código de Investigação de Acidentes da 

Organização Marítima Internacional (IMO). Dados segundo o levantamento dos Inquéritos 

Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) entre 2016 e 2021, ligados ao 

setor Offshore:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Estatística de Acidentes no Setor Offshore (2016-2021) 
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Tais estatísticas demonstram que o offshore é uma área ampla e que as ocorrências se 

repetem a cada ano; cada embarcação tem suas próprias peculiaridades, riscos e condições de 

operação o que torna o setor extremamente dinâmico. Além disso, é possível perceber que os 

avanços tecnológicos nos últimos anos não foram suficientes para mitigar ou manter 

decrescente o número de acidentes, o que demonstra a necessidade de analisar tais acidentes e 

propor medidas baseadas nos fatores causadores específicos. Tais aspectos serão introduzidos 

nos próximos capítulos. 
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3 ANÁLISE DE ACIDENTES 

Segundo Herbert William Heinrich, conhecido como o pioneiro em segurança 

industrial, todo acidente possui uma causa ou várias delas, nenhum acidente simplesmente 

ocorre por acaso. Deste modo, a maioria dos acidentes tem como causa a convergência de 

múltiplos fatores, podendo esses variar de práticas individuais a erros organizacionais ou 

sistêmicos. A investigação de acidentes é fundamental para a análise de riscos. Com isso, cabe 

a reflexão de que um acidente não ocorre surpreendentemente em um determinado momento, 

são dados vestígios prévios como de falhas, negligências e situações que levam ao potencial 

risco do acidente. Esses indícios são as verdadeiras raízes das causas do acidente ocorrido. 

3.1 Teoria de Heinrich 

Herbert William Heinrich mudou a forma de analisar os acidentes com seu livro 

Industrial Accident Prevention, publicado em 1931. Com a teoria conhecida como Teoria dos 

Dominós, Heinrich sintetizou que todo acidente de trabalho e sua consequente lesão são 

causados por um antecessor gatilho oriundo do homem. Essa teoria aponta diretamente e 

sequencialmente como causas dos acidentes os seguintes fatores: personalidade, falhas 

humanas, atos inseguros, o acidente em si e a lesão. 

 

 Figura 8 – Teoria dos Dominós 

 

 

Fonte: Insight em Saúde e Segurança do Trabalho Blog (2016) 

 

Antes mesmo de iniciar o trabalho em uma empresa, o colaborador traz consigo um 

conjunto de características e traços, positivos e negativos, que determinam sua personalidade. 

Esse poderá cometer falhas no exercício de sua função impulsionado pelos traços negativos 
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citados acima, o que resultará em causas de acidentes, essas que englobam as condições 

inseguras na qual está exposto. Tendo como existente estas condições, aumentam em potencial 

as chances de um acidente. Uma vez ocorrido um acidente, corre-se o risco de que venha sofrer 

lesões. 

 

Esta teoria simplifica e explica o que motiva a ocorrência de acidentes de trabalho 

exemplificando a sequência dos acontecimentos com o efeito dominó. Seguindo por esta linha 

de raciocínio, pode-se observar que as denominadas causas dos acidentes, ilustradas na figura 

acima, como os atos e condições inseguras a qual o trabalhador é exposto ocupam o centro do 

esquema criado por Heinrich. A remoção deste fator central torna a ação dos fatores precedentes 

inefetiva.  

 

Figura 9 – Interrupção na Sequência de Acontecimentos 

 

Fonte: Thesafetybloke (2012) 

 

3.2 Teoria de Bird 

Segundo o que foi apresentado, podemos destacar a implementação da Pirâmide de Bird, 

criada por Frank Bird Junior, engenheiro e gestor de programas de saúde e segurança do 

trabalho, em 1969, baseada na teoria de Heinrich, para análise destes acidentes, como visto na 

sequência abaixo: 
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Ao analisar primeiramente o modelo da pirâmide de Heinrich, a esquerda da imagem, 

pode-se observar a proporção de 1:29:300, isto é, a cada 300 acidentes sem lesões ocorrem 29 

com lesões leves e 1 com lesão grave, denominada incapacitante. Este modelo foi desenvolvido  

por Heinrich após a análise de inúmeros acidentes na década de 1930, divulgado pela primeira 

vez em seu livro. Bird, por sua vez, em sua obra Damage Control ampliou os estudos realizados 

por Heinrich, acrescentando quatro pontos fundamentais para a prevenção: informação, 

investigação, análise e revisão do processo. 

Após analisar em média 1,7 milhões de acidentes observando o nível de severidade e a 

frequência com que estes acidentes ocorrem, Bird constatou a proporção de que 

necessariamente a cada um acidente sério dez acidentes menores o precederam, que por sua 

vez, foram precedidos por trinta acidentes, gerando como consequência danos materiais a 

propriedade sem gerar lesões , sendo estes precedidos por seiscentos quase acidentes, tendo 

como causa más condições de trabalho ou oriundos de comportamento de risco. Concluiu 

também que de 100 acidentes com lesões, 500 desses causavam perdas materiais e danos a 

organização. 

A pesquisa de Bird foi de extrema importância para o desenvolvimento de pensamento 

voltado para a análise de riscos e gestão de segurança, no que gira em torno das perspectivas 

do conceito dos ‘quase acidentes’. Na qual, define-se como quase acidentes os eventos que 

expõe a saúde ou integridade física do trabalhador, mesmo quando estes não gerarem lesões.  

Portanto, quanto maior a ocorrência dos quase acidentes, maior a probabilidade da ocorrência 

dos eventos destacados na pirâmide por Bird.  

 

 

Figura 10 – Pirâmide de Heinrich (esquerda) e pirâmide de Bird (direita)  

Fonte: Repositório UNICEUB (2009) e CloseCare (2011) 
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3.3 Pirâmide de DuPont 

A DuPont é uma multinacional americana que se tornou mundialmente conhecida pelo 

foco na prevenção de acidentes de trabalho, a qual desenvolveu um modelo atualizado de 

pirâmide baseada na Pirâmide de Bird, agregando a esta uma nova base: os desvios 

comportamentais. 

Figura 11 – Pirâmide de DuPont 

 

Fonte: ErgoCorp (2021) 

Torna-se perceptível a evolução da pirâmide de desvios, evidenciando que não há 

apenas uma causa e sim várias causas raiz para a ocorrência de um acidente, como dito 

anteriormente. Observa-se a proporção 1:30:300:3000:30000, ou seja, a cada 30000 desvios de 

comportamento ocorrem 3000 quase acidentes, os quais levam a 300  acidentes sem 

afastamento, 30 acidentes com afastamento, gerando por fim 1 fatalidade  (AMOSTECH 

TECHNOLOGIES, 2021).  À primeira vista os valores bases para a formação da pirâmide 

podem parecer um tanto exagerados, entretanto os desvios comportamentais no ambiente de 

trabalho são mais comuns do que o esperado, sendo este fator um gatilho de importância para 

ocorrência desses eventos. Logo, quantos mais desvios cometidos, maiores as chances de 

sobrevir um acidente.  

3.4 Teoria de Reason 

O psicólogo britânico especialista em comportamento humano James T. Reason, 

desenvolveu em 1990 a estrutura representativa denominada Modelo do Queijo Suíço, para 

explicar e exemplificar os riscos atrelados aos processos que podem ocasionar acidentes. 
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Figura 12 – Modelo do Queijo Suíço 

 

Fonte: Templum (2018) 

 

O modelo em questão define que qualquer elemento de uma organização pode ser 

comparado a uma fatia de queijo suíço, na qual estes por sua vez não são perfeitos, contendo 

falhas e fraquezas, representadas pelos buracos nas fatias do queijo. Concluiu-se que muitos 

fatores contribuintes para a causa de um acidente permanecem ocultos – as chamadas falhas 

latentes - as quais com um simples gatilho, as falhas ativas, podem culminar em acidentes e e 

até mesmo um desastre. Este modelo teoriza a ideia de que pequenas falhas desencadeiam 

grandes eventos, originando o risco uma vez que seus fatores se alinham (TEMPLUM,2021). 

 O modelo em si foi desenvolvido com base em acidentes ocorridos na década de 1920, 

a qual a segurança não era vista como elemento fundamental para o bom desempenho geral no 

ambiente de trabalho. No entanto, mesmo após a consciência sobre a importância deste aspecto 

e sua implementação nos ambientes corporativos, a aplicabilidade deste método ainda se 

mantém como uma relevante ferramenta ao se tratar de avaliação de riscos e análise de acidentes 

como um todo. 
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3.5 Fatores que causam acidentes 

Primeiramente, para que se possa chegar à solução sobre as origens de um acidente é 

essencial entender que existem influências externas e internas que causam o risco. Desastres 

não ocorrem de repente, são provocados por uma sequência de eventos críticos travados no 

tempo, como explanado anteriormente. O gestor de qualidade, saúde, meio ambiente e 

segurança no trabalho (QSMS) e sustentabilidade, com mais de 35 anos de experiência no 

mercado, Roberto Roche, ao analisar mais de 1890 acidentes percebeu alguns pontos comuns 

que se repetem em todos os acidentes, na qual alguns desses encontram-se listados abaixo:   

a) Atalhos: a execução incorreta dos procedimentos é um dos principais fatores que 

desencadeia uma série de perigos; 

b) Falta de Percepção de Risco: caracteriza a sensibilidade do colaborador para detectar 

riscos existentes no ambiente organizacional, sendo a percepção de risco uma 

qualidade pessoal e variante de pessoa a pessoa; 

c) Postergação das Decisões: a tomada de decisão está diretamente relacionada ao 

tópico anterior, pois necessita de avaliação e precisão principalmente ao envolver 

operações com alto grau de periculosidade como no setor offshore, na qual sua 

postergação pode resultar em complicações e até um desastre;  

d) Não Reportar Quase Acidentes: este item pode ser entendido como uma falha na 

comunicação, iniciando uma reação em cadeia. Eis aqui o motivo de muitos 

acidentes. Da mesma forma que é de suma importância informar sobre os acidentes 

ocorridos, torna-se valioso reportar os quase acidentes, uma vez que estes agregam 

fatores estimulantes que podem resultar em um acidente propriamente dito, servindo 

de análise e estudo prévio objetivando a redução da exposição dos colaboradores 

aos riscos eminentes. 

 

Tratar a respeito de acidentes do trabalho é uma questão de responsabilidade social de 

comportamento corporativo, uma vez que estes geram impactos sociais em larga escala  

(ROCHE, 2020). Grande parte dos acidentes podem ser evitados com uma análise prévia dos 

riscos contidos na execução de determinada tarefa. Além disso, para a execução de uma tarefa 

segura foi constatado que o colaborador passa por barreiras de riscos e desvios de atenção 

constantemente. Quando há um aumento na quantidade de desvios e incidentes, infelizmente, 

pode-se esperar um acidente mais sério em sequência. O nível de tolerância ao risco impacta 
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diretamente na estatística de acidentes e incidentes das empresas. Outrossim, um quase acidente 

não é reportado pela falta de percepção de risco. Caso tivesse tamanha importância como a de 

um acidente já ocorrido, muitos poderiam ser evitados. Portanto, quanto mais casos não 

reportados maiores as chances dos riscos, tendo em vista que aprender apenas com o que 

acontece de errado é ser reativo e não proativo (ROCHE, 2020). 

As investigações de acidentes servem para averiguar o ocorrido, entender suas causas e 

gatilhos e aprender com eles, de maneira a se criar soluções para a prevenção de tal tipo de 

comportamento. Entretanto, pode-se ocorrer falhas nessas investigações, com mais frequência 

do que se imagina, impulsionadas por pressão na entrega do relatório final, falta de 

conhecimento técnico de quem se investiga acerca dos procedimentos a serem realizados para 

execução de determinada tarefa, a não imparcialidade de quem se investiga, dentre outros. 

Figura 13 - Conceito da Causa de Acidente (Adaptado) 

 

Fonte: ICAO (2008) 

 

É de entendimento da OIT, que a única forma eficaz de resistir a novos e antigos riscos, 

é passar pelo enquadramento dos dispositivos legais e das atividades numa forte cultura de 

segurança. Este conceito traduz-se numa cultura em que o direito a trabalhar num ambiente 

seguro e saudável é respeitado a todos os níveis e em que governos, empregadores e 

trabalhadores colaboram ativamente para assegurá-lo, através da definição de um sistema de 

direitos, responsabilidades e deveres, assim como da atribuição da máxima importância ao 

princípio da prevenção.  
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4  FATORES HUMANOS PARA O SETOR MARÍTIMO 

4.1 Conceito de fatores humanos  

Em geral, o conceito de fatores humanos (FH) diz respeito às pessoas em suas situações 

de vida e trabalho, sua relação com máquinas, procedimentos, com o ambiente que as cerca e 

também sobre seus relacionamentos com as outras pessoas (CHAPANIS, 1943). Na Marinha 

Mercante, tal significado está voltado para considerações de aspectos pessoais, médicos e 

biológicos que possam impactar a operação de navios e a navegação marítima (DPC, 2011).  

Tais conceitos não são definitivos e podem sofrer modificações conforme avanços em estudos 

das ciências sociais, porém são completos o suficiente para atender aos objetivos deste trabalho.  

Fatores humanos é um campo multidisciplinar voltado para a otimização do 

desempenho com a finalidade de reduzir o erro do homem, por meio da aplicação sistemática 

das ciências humanas integradas a dentro da engenharia do navio e sua ergonomia. Assim, é 

um campo científico relacionados as pessoas e sua interação com o seu trabalho. 

Os fatores humanos que contribuem para acidentes e incidentes podem ser 

amplamente definidos como os atos ou omissões, intencionais ou não, que 

prejudicam o bom funcionamento de um sistema ou o bom desempenho de 

uma operação. Compreender os fatores humanos, portanto, requer um estudo 
e análise do projeto do equipamento, a interação do operador humano com os 

equipamentos e os procedimentos seguidos pela tripulação e pela gestão 

(DPC, 2011). 

 

Aplicar fatores humanos ao projeto e operação de um navio ou seus sistemas significa 

tomar considerações das capacidades, habilidades, limitações e necessidades humanas. 

São fatores humanos: 

a) Comportamento/atitude; 

b) Habilidade, perícia e conhecimento (resultado de treinamento e experiência); 

c) Personalidade/ condição psicológica (condições mentais e estado emocional) 

d) Condição física (aptidão física, drogas, álcool, fadiga, estresse, alimentação); 

e) Atividades exercidas no momento anterior; 

f) Tarefas atribuídas e carga de trabalho. 
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Figura 14 – Modelo Prático 

 

Fonte: DPC (2000) 

 

 

4.2 Conceito de elemento humano 

A IMO reconhece o elemento humano como sendo peça chave para a segurança e 

salvatagem da vida a bordo de navios, além de ser o fator de maior contribuição para 

casualidades no setor. Dessa forma, a segurança marítima e da navegação podem ser 

aprimoradas reforçando o foco no elemento humano, por meio de estudo dos fatores humanos 

(IMO, 1995). 

Elemento humano a que a IMO se refere representa o próprio tripulante, a peça 

fundamental da operação. Sendo capaz de interagir com os sistemas utilizando sua experiência 

e conhecimento em diversas áreas. Porém, sensível a fadiga, estresse e ansiedade. Detém a 

habilidade de utilizar as relações interpessoais e trabalho em equipe para aprimorar sua 

capacidade e a responsabilidade de criar uma consciência situacional utilizando o que tem a sua 

disposição. É a parte mais flexível e adaptável às circunstâncias, porém, também é a mais 

vulnerável às influências externas que podem ter impactos negativos no seu desempenho 

(ICAO, 2003). 
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Figura 15 – Elemento Humano 

 

Fonte: DPC (2000) 

 

4.3 Erro humano 

De acordo com Sanders e McCormick (1993), o erro humano é uma inapropriada ou 

inaceitável decisão ou ação humana que degrade a eficiência, segurança ou performance. 

Estudo em falha humana por Rasmussen (1952), descreve o comportamento humano em três 

níveis:  

Baseado em conhecimento – Envolve planejamento para solucionar um problema; 

Baseado em regras – Representa atividades que utilizam instruções ou procedimentos; 

Baseado em habilidades – Atividades de rotina, feitas de forma espontânea. 

Reason (1991) acrescenta ao conceito de Rasmussen, definindo um erro ligado ao 

comportamento humano como “atos perigosos” cometidos por uma pessoa na linha de frente 

com a intenção de evitar um acidente. Tais podem incluir atos falhos ou violação de 

procedimentos. Comumente relacionados a falha de memória ou de atenção advinda das 

circunstâncias no momento da operação. 

A análise de todas as casualidades significativas que ocorreram no mar nos últimos anos 

é o primeiro passo para a classificação das possíveis falhas humanas durante o transporte e 

operação marítima (A. GALIERIKOVÁ, 2019). Na Figura 16 são mostradas as causas de 
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incidentes e acidentes no mar, dados retirados do portal National Transportation Safety Board. 

Alguns eventos foram culminados de um fator isolado, outros ocorreram devido a uma série de 

fatores, tais como: construção, erro humano, meteorologia ou pressão externa. 

Figura 16 - Acidentes Marítimos (2015 – 2018) e seus Fatores Causadores 

 

Fonte: ALLIANZ (2018) 

 

Figura 17 – Principais Causas da Perda de Responsabilidade no Mar  

 

           Fonte: ALLIANZ (2016) 

4.4 Fator Humano 

O fator humano é a tomada de decisão, a liderança, o envolvimento do elemento humano 

na operação de forma a deixar sua contribuição para a eficiência ou para ocasionar acidentes. 

Esses aspectos pessoais são capazes de influenciar na segurança do trabalho de forma 

significativa. Por mais que algumas características não possam ser alteradas, existem fatores 

que podem receber modificação (JRV BLOG, 2021). Este fator não é responsável apenas pelas 

decisões estratégicas, mas também das operações, que são de suma importância para que a 

empresa tenha atuação preventiva em acidentes de trabalho (CONEXA SAÚDE, 2019).  
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4.5 CRM – Crew Resources Management 

Crew Resource Management (CRM) ou Gerenciamento de Recursos de Tripulação, em 

livre tradução, é um conjunto de treinamentos em procedimentos para uso em ambientes nos 

quais o erro humano pode resultar em efeitos devastadores (HAYNES, 1991). Utilizado 

primordialmente para aprimoramento da segurança na aviação, o CRM foca na comunicação 

interpessoal, tomada de decisões e liderança, sendo esses os pilares que sustentam o 

gerenciamento das operações a bordo de aeronaves (A. DIEHL, 2013). 

O treinamento de CRM foi implantado nas companhias aéreas, principalmente 

nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, no final dos anos 70, 

buscando adequar o comportamento dos pilotos em voo, através do reforço 

em habilidades de gerenciamento dos recursos disponíveis (CARVALHO et 

al, 2009, pg. 3). 

 

Ao acompanhar o rastro de acidentes desastrosos, pesquisadores descobriram que em 

sua maioria não eram decorrentes de falhas mecânicas, ao invés disso, eram causados por erros 

do piloto ou tripulação (FAA, 2012). 

Figura 18 - A Tragédia de Tenerife: O Maior Desastre Aéreo da História 

 

Fonte: Desastres Aéreos News (2021) 

 

O treinamento procura criar uma cultura de segurança a partir da maior interação dos 

tripulantes no trabalho em equipe, focando no gerenciamento de erros humanos comuns, onde 

cada um é responsável dentro das suas atribuições e o comandante, ou líder, promove um canal 
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aberto de comunicação a sua equipe, com a finalidade de permitir um gerenciamento eficiente 

da carga de trabalho e avaliação correta de todos os dados e informações disponíveis no 

passadiço, de modo a prover uma melhor tomada de decisão (FAA, 2004).  

Além disso, refere-se ao uso efetivo de todos os recursos disponíveis: recursos humanos, 

equipamentos e informações, o qual foi desenvolvido como ferramenta para prevenir acidentes 

causados pelo erro humano, melhorando a performance e coordenação da tripulação. Um 

treinamento bem aplicado com foco nos procedimentos de rotina tem um significativo efeito 

para uma operação eficiente e coordenada em períodos de alta carga de trabalho, estresse, fadiga 

e embarque estendido (ANAC, 2003). 

 

Figura 19 – Tomada de Decisão Compartilhada e Gerenciamento da Carga de Trabalho a Bordo 

 

Fonte: Flight Safety Foundation (2018) 
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Figura 20 – Gerenciamento de Recursos da Tripulação na Aviação (adaptado) 

 

Fonte: Aviões e músicas (2014) 

Nas últimas décadas, tem ocorrido um aumento no foco em tomada de decisão em 

ambientes simulados para o treinamento de CRM. Com essa abordagem, entende-se que a 

efetiva tomada de decisão é o melhor indicador do sucesso de uma tripulação (A&M, 2014).  

4.6 BRM – Bridge Resources Management 

Bridge Resource Management (BRM) ou Gerenciamento de Recursos de Passadiço, 

representa a adoção dos princípios do CRM na indústria marítima como ferramenta de 

segurança e gerenciamento de erros, utilizando todos os meios técnicos e humanos disponíveis. 

Tal recurso tornou-se parte integral do treinamento das tripulações de navios a partir da década 

de 1990 (MARINE INSIGHT, 2013). 

Nos últimos anos o BRM tem se mostrado relevante para o aprimoramento da segurança 

e, portanto, na prevenção da recorrência de acidentes na indústria marítima. Assim, 

possibilitando uma eficiente execução de operações no mar, unindo aspectos técnicos e 

habilidades intrínsecas ao ser humano. 
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Os pilares do BRM são elementos críticos, sem os quais não será possível alcançar o 

objetivo final, promover a segurança. Tais pilares deverão ser treinados e aprimorados para a 

melhor qualidade de operação dentro do passadiço de navios. São eles: comunicação, trabalho 

em equipe, tomada de decisão, consciência situacional e controle da fadiga (P. MUKHERJEE, 

2021). 

Figura 21 – Gerenciamento de Recursos da Tripulação Marítima  

 

Fonte: Gard Insight (2005) 

 

Figura 22 – Oficiais no Treinamento de BRM em um Simulador Offshore 

 

Fonte: QMS OG (2020) 
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Figura 23 – Oficiais em Treinamento de BRM no curso EGPO (CIABA)  

 

Fonte: Próprio Autor (2021) 

Prezando pela eficiência, todos os conceitos de BRM devem ser integrados em aspectos 

de treinamento e operação. É focado na clareza e compreensão e observa os tripulantes como 

equipe ao invés de um conjunto de indivíduos com habilidades técnicas, pois , em situações 

operacionais com alta demanda de trabalho, fadiga, estresse ou emergências; a tripulação 

precisa agir em conjunto de forma coerente evitando, assim, a ação individual e despreparada. 

4.7 Objetivos do treinamento em BRM na tripulação mercante 

Os objetivos do treinamento em Bridge Resource Management são: 

a) Aprimorar a consciência da tripulação e gerenciamento acerca dos fatores humanos 
que possam causar ou agravar acidentes que afetem a condução segura das 

operações marítimas; 

b) Firmar atitudes que, quando corretamente aplicadas, podem evitar acidentes que 
ocorreriam advindos de uma reação em cadeia de erros, sejam eles técnicos ou 
humanos; 

c) Utilizar o conhecimento em BRM, habilidades e atitudes para conduzir e gerenciar 
operações no mar. Integrando totalmente essas técnicas para prevenção no cerne dos 
acidentes; 
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d) Usar a máxima eficiência de operação aliada às condições de segurança; 

e) Melhorar o ambiente de trabalho para a tripulação e todos os envolvidos na 
operação; 

f) Por fim, o objetivo principal do BRM é estabelecer uma cultura de segurança 
corporativa. 

4.8 Aspectos da psicologia no comportamento humano 

A psicologia Behaviorista é uma teoria que procura explicar as ações do ser humano 

com base no comportamento observado. Fundamentada primariamente em metodologia 

científica com comprovação experimental, ao invés dos conceitos subjetivos observados em 

outras áreas da psicologia (PIMENTA, 2019). 

Essa área acredita que um comportamento é resultado de experiências e 

condicionamentos anteriores, ou seja, atos vivenciados anteriormente e as condições do 

ambiente de trabalho têm influência direta no comportamento do operador. 

Assim, é observado que certas ações humanas são incentivadas por meio de reforços 

positivos, quando uma recompensa é adicionada, e negativos, quando algo ruim é retirado. Ou 

têm sua ocorrência diminuída por meio de punições (multa, lição) que geram ensinamento 

(PIMENTA, 2019). 

 Ressalta-se a necessidade de treinamentos que incentivem a postura no local de trabalho 

e propiciem um cuidado comportamental dos tripulantes. Dessa forma, o feedback deve ser 

realizado para reforçar atitudes corretas ou modificar o comportamento dos colaboradores a 

bordo.  
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5 SEGURANÇA OPERACIONAL 

A segurança operacional é um dos pilares que regem o transporte marítimo e operações 

do offshore. Ao utilizar de um contínuo processo de identificação de perigos e gerenciamento 

de riscos, reduz-se e mantêm em nível aceitável acidentes com danos às pessoas, navio ou carga.  

No ambiente offshore a possibilidade de falha está sempre presente . Mesmo após 

diversos avanços tecnológicos em equipamentos e na construção dos navios, o elemento 

humano é essencial para a eficiente operação dos navios. Em um futuro próximo, com navios 

mais automatizados e autônomos o ser humano ainda se fará presente interferindo em processos 

importantes, seja na navegação com decisões auxiliadas seja no processo de transição para 

navios sem tripulação, ou ainda, quando navegar concomitantemente a tais embarcações. O que 

demonstra que o estudo dos fatores humanos é ferramenta fundamental na segurança 

operacional no mar e tais aprendizados se perpetuarão na evolução da marinha mercante. 

5.1 Cultura de segurança 

A cultura de segurança vem como resultado de uma efetiva implementação do 

International Safety Management Code (ISM) que propõe um afastamento de hábitos em 

correspondência com desvios comportamentais para ações de autopoliciamento. Cada 

indivíduo – independente do seu nível de responsabilidade – é responsável pelas ações a serem 

tomadas para melhorar a segurança e performance da operação a bordo. A IMO encoraja o 

desenvolvimento de uma cultura de segurança no transporte marítimo por meio da padronização 

internacional do gerenciamento da segurança de bordo com o SMS. 

Um efetivo gerenciamento de riscos depende crucialmente do estabelecimento de uma 

cultura de segurança e de relatos de casos (REASON, 2000).   

Muitos comportamentos de risco ocorrem intuitivamente e são o resultado de 

sentimentos baseados em experiências associadas a resultados anteriores. A chave para o 

avanço da eficácia das práticas de gestão de segurança envolve uma melhor compreensão dos 

fatores motivacionais e seu impacto subsequente na tomada de decisões.  Ao permitir o 

desenvolvimento de medidas preventivas mais elaboradas será adotada uma cultura de 

segurança entre os operadores a bordo. Pois, a supervisão por si só não é um condutor de 

performance tão eficiente quanto a mudança dos comportamentos instintivos e habituais.  

A implementação de uma cultura de segurança é objetivo primário dos treinamentos em 

BRM, por isso a necessidade de oferecer atenção especial a esse tipo de treinamento.  
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É essencial para a formação da cultura de segurança a bordo o aprendizad o e a 

implementação das habilidades que formam os pilares do BRM.  

A comunicação é o elo que une cada membro de uma tripulação e permite o trabalho 

em conjunto de forma adequada. Deve ser incentivada a participação, assertividade e feedback 

entre todos os membros. Assim, se mantém firme o elo que permite a integração da equipe 

durante uma operação. 

A consciência situacional se refere a habilidade de percepção individual e da equipe 

sobre o que ocorre dentro e fora da embarcação, assim, aferindo a confiabilidade dos 

instrumentos e planejando possíveis ações em situação de emergência. 

Tomada de decisão é a ação executada com base no julgamento da situação, com a 

finalidade de resolver problemas, buscar eficiência e evitar acidentes. 

O reconhecimento da responsabilidade e comando é representado pela liderança, essa 

sendo a capacidade de influenciar e gerenciar pessoas para atingir objetivos. 

O Gerenciamento de estresse é uma habilidade necessária no ambiente marítimo, pois o 

operador está envolvido em situações de alta carga de trabalho, pressão, isolamento e ansiedade. 

Assim, o prezar pela saúde mental e um bom ambiente de trabalho são meios de controlar o 

estresse e evitar que venha acarretar problemas.  

A autoavaliação é a capacidade de avaliar as próprias ações e planejamentos nas 

atividades executadas e, assim, garantir uma significativa evolução em aspectos de segurança.  

 

5.2 ISM Code  

As trágicas perdas marítimas no último período da década de 1980 realçaram a 

necessidade de uma abordagem mais sistemática da segurança na indústria marítima, 

reforçando o apoio legislativo da IMO e Estados de Bandeira. 

O código ISM, é um código internacional de referência para gerenciamento de 

segurança e operação de navios para a prevenção de acidentes e poluição, adotado e integrado 

à Convenção SOLAS em 1994. Fornece um padrão mundial a ser seguido ao se tratar de 

segurança operacional no mar, principalmente no setor offshore. A essência do ISM propicia a 

melhoria contínua das habilidades de gerenciamento de segurança, sendo destacado no código 

como “elementos dinâmicos”, ou seja, a análise do comandante, auditorias internas, relatórios, 
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análise de não conformidades e relato de acidentes e ocorrências perigosas (IMO, 2000). 

A partir de então, foram implementadas regras e regulamentos obrigatórios para se 

desenvolver uma consciência de segurança marítima. Foram também introduzidos termos 

importantes como cultura de segurança, cultura de conformidade e cultura de evasão , sendo o 

primeiro oposto aos demais e representa o objetivo de qualquer sistema de segurança. Com uma 

cultura de segurança bem desenvolvida, alcança-se um estado focado em conformidade de 

orientação com a cadeia de comando, instruções específicas, procedimentos detalhados com 

verificações e correções em todos os níveis.  

Figura 24 – Código ISM  

 

Fonte: IMO (2000) 

Tal documento garante que o comandante do navio e tripulação cumpram de forma 

adequada suas responsabilidades com a segurança marítima e prevenção da poluição do meio 

ambiente. Além disso, reconhece a necessidade de organização apropriada de gestão para 

permitir o pronto atendimento às necessidades de pessoas a bordo dos navios, a fim de alcançar 

e manter elevados padrões de segurança (IMO, 2000). 

O código é baseado em princípios gerais e objetivos tendo em vista a larga amplitude 

das operações marítimas que englobam diferentes esferas de trabalho, empresas com diferentes 

procedimentos e políticas; além das características diversas de cada embarcação. Entretanto, 

independente do contexto operacional, os riscos causados por fatores humanos serão sempre 

relevantes e a avaliação de perigo aliada ao treinamento será essencial para estabelecer as 

barreiras apropriadas. Logo, o documento é apresentado em termos gerais para a possibilidade 

de ampla aplicação (IMO, 2000). 
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Os programas de treinamento baseados no código ISM seguem o mesmo princípio 

daqueles utilizados na aviação em programas de CRM. Logo, o BRM advindo do ISM Code 

está para o setor naval assim como o CRM está para o setor aeronáutico.  

Tal programa está dividido em três fases: 

1. Consciência; 

2. Prática e feedback; 

3. Reforço comportamental. 

5.3 STCW Convention  

Criado em 1978 pela Conferência Internacional em Treinamento e Certificação de 

Marítimos, o Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 

representa o padrão mundial de treinamento e certificação de profissionais que trabalham 

embarcados abrangendo os níveis de convés, oficiais e comandantes. Foi um marco na 

segurança operacional no mar, sendo adotado mundialmente em 1984 (IMO, 2006).  

 

Figura 25 – STCW Convention 

 

Fonte: IMO (2000) 

O treinamento básico foca em orientar os profissionais marítimos com o conhecimento 

necessário, adaptação e habilidades para executar o papel de forma eficiente e segura. Após o 

curso os estudantes precisam demonstrar capacidade e competência em requisitos de técnicas 

de sobrevivência, prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros, responsabilidades 

sociais e de segurança (IMO, 2006). 
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O STCW tem como princípio garantir que os tripulantes tenham a expertise para agir 

nas mais diversas situações de emergência, além de propiciar a mitigação dos riscos ao definir 

regras para o serviço de quarto tais como a constante vigilância, divisão de tarefas e tomadas 

de decisão. Apesar disso, os treinamentos do STCW não focam em conhecimentos científicos 

de fatores humanos e comportamentais, esses sendo primariamente abordados em cursos de 

gerenciamento de passadiço e BRM. 

 

5.4 Ligação entre fatores humanos e segurança operacional  

 

Os fatores humanos englobam uma série de aspectos tanto físicos como psicológicos 

que afetam diretamente a qualidade das operações marítimas em todos os níveis, desde a 

organização da empresa e sua administração, passando pela manutenção, pessoal de porto, até 

a tripulação e práticos. 

Uma solução que a comunidade marítima tem procurado é abordar de que forma o fator 

humano contribui para a redução dos eventuais acidentes e incidentes marítimos, enfatizando o 

treinamento adequado e a certificação das tripulações dos navios. Tornou-se cada vez mais 

claro, no entanto, que a formação técnica é apenas um aspecto do fator humano. Há outros 

aspectos que contribuem para  a ocorrência dos acidentes marítimos que devem ser entendidos, 

investigados e tratados, como por exemplo as comunicações, competência, cultura, experiência, 

fadiga, saúde, consciência situacional, estresse e condições de trabalho. As organizações devem 

estabelecer e transmitir efetivamente expectativas sobre o comportamento no local de trabalho. 

Existem diversas variáveis que influenciam o desempenho individual e da tripulação 

como um todo. Em estudos de fatores humanos, é reconhecido que o projeto inadequado do 

sistema ou procedimento da operação, bem como um ineficaz treinamento do operador pode 

contribuir para o erro humano e sua recorrência, que agregado a um inapropriado gerenciamento 

das tarefas da tripulação, podem contribuir para os erros em conjunto conduzindo às situações 

catastróficas de falhas em cadeia e sem a devida redundância (ANAC, 2003). 

No campo de FH têm-se com foco o estudo das capacidades e das limitações 

humanas oferecidas pelo local de trabalho, onde o propósito é garantir a 

eficiência do sistema, incluindo a segurança e o bem-estar do indivíduo, 

utilizando como ponto de partida a análise das interações entre os indivíduos 

os grupos e as organizações às quais pertencem (ANAC, 2003, p. 3). 
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Estudos de acidentes marítimos identificam o erro humano como causa primária 

contribuinte por mais de 70% dos acidentes (A. GALIERIKOVÁ, 2019).  

 

5.5 Aprimoramentos tecnológicos e excesso de confiança 

A tecnologia vem cumprindo importante papel aprimorando a segurança e performance 

no setor offshore, porém entender suas limitações é crucial (ALLIANZ, 2020).  O 

monitoramento direto da tripulação, navegação eletrônica (E-navigation) e monitoramento de 

máquinas baseado em terra são alguns desses avanços. Inclusive, a telemetria é uma forma de 

reduzir o impacto do fator humano, analisando dados do Voyage Data Recorder (VDR) é 

possível estudar situações de quase acidentes e repassar para a tripulação, por meio de 

treinamento e procedimentos, as lições aprendidas. 

Apesar de muitos avanços positivos na tecnologia de navegação nos anos recentes, tais   

avanços levantam questões sobre a maneira como os seres humanos interagem com as novas 

tecnologias.  

A questão do excesso de confiança na tecnologia é contínua e ainda estamos vendo uma 

série de incidentes em que os oficiais e a tripulação confiam demais na tecnologia. Às vezes, 

substituir as decisões de bom senso por inferências digitais não é viável (KHANNA, 2019). 

Tripulação e oficiais agora têm a responsabilidade de estar a par dos detalhes e limitações da 

tecnologia embarcada. A interface humana com a tecnologia é vital para o futuro da segurança 

no mar. 

O VDR é como uma caixa-preta de aeronaves e, assim como nessas, há a possibilidade 

de analisar os dados gravados e a partir desses identificar os comportamentos e influências que 

podem encaminhar ao erro humano, mesmo nas operações cotidianas e sem grandes incidentes 

(KHANNA, 2019). 
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6 METODOLOGIA 

6.1 Natureza da pesquisa e tipo de pesquisa 

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, com procedimento bibliográfico 

e abordagem qualitativa. 

A pesquisa exploratória pretende justificar os fatores que motivam a realização do 

objeto ou do fenômeno estudado. O procedimento para coleta de dados caracteriza-se como 

bibliográfico, definido por Rauen (2002, p. 65) como a “busca de informações bibliográficas 

relevantes para a tomada de decisão em todas as fases da pesquisa.”. Desse modo, a pesquisa 

em questão visa a uma investigação teórica e sugere uma aplicação prática dos conceitos 

abordados. A abordagem da pesquisa foi qualitativa, por se basear em observações, 

entrevistas, questionários e documentos.  

 

6.2 Materiais e métodos 

Os materiais analisados foram: 

Bibliográficos: Livros e artigos que descrevem os fatores humanos relativos a acidentes e 

incidentes marítimos, segurança marítima, psicologia e fator comportamental do trabalhador 

embarcado. 

Documentais: Documentos diversos sobre a legislações que regem o setor marítimo brasileiro  

oferecem requisitos e padrões de procedimentos em relação ao tema proposto, além daqueles 

encontrados em áreas semelhantes, tal como o setor aeroespacial.  

São eles: 

-  Convenção STCW (1978) 

-  Convenção SOLAS (1974) 

- RIPEAM (1972) 

- ISM Code 

- NORMAM 30 
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6.3 Procedimentos de coleta de dados 

A fase de levantamento de dados para embasamento teórico envolveu a coleta de 

material bibliográfico e  documental, tais como relatórios de acidentes e incidentes marítimos, 

manuais de segurança operacional e dados fornecidos pela Diretoria de Portos e Costas.  

Além disso, foram coletadas informações com base na análise de segurança dos 

colaboradores, que trabalham atualmente nas mais diversas empresas do ramo Offshore, 

através de uma pesquisa realizada por meio de um formulário, intitulado “Pesquisa sobre 

Cultura de Segurança no Meio Marítimo”, criado com a ferramenta do Google Docs. O 

formulário foi amplamente divulgado por meios físicos e digitais, tendo como objetivo 

alcançar o maior número de profissionais, de forma a fornecer dados mais precisos para a 

conclusão da pesquisa. 

Análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática, 

e quantitativa do conteúdo evidente da comunicação (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Nesse procedimento, foram reunidas as informações para que a pesquisa pudesse 

alcançar os objetivos almejados em sequência à análise dos conceitos anteriormente citados e 

explicados e os demais documentos utilizados para seu embasamento teórico. 
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7 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

7.1 Políticas SMS na visão de um Capitão de Longo Curso (CLC) 

Em entrevista realizada com um Capitão de longo curso, por mais de 10 anos 

responsável pela área de segurança dos navios da antiga Frota Nacional de Petroleiros 

(Fronape), foi coletada a sua visão sobre o presente e o futuro do gerenciamento de segurança 

de embarcações no offshore.  

O entrevistado citou a “interdependência”, 

“É o maior estágio de eficácia, no qual para se obter o máximo de desempenho 

operacional numa tarefa deve existir um objetivo comum da equipe e empresa 

em melhorar a qualidade de trabalho e a execução com segurança. Tal termo 
é definido pela curva de Bradley que identifica os quatro estágios de 

maturidade da cultura de segurança, no caso a interdependência representa o 

último estágio, de forma que as pessoas reconhecem a necessidade de agir 

conforme as regras de segurança e assumem por si próprias a responsabilidade 

de reduzir os riscos de acidentes e que naturalmente não precisam ser 

chamadas atenção.” 

 

Que abordagens já estão sendo utilizadas atualmente sobre tal questão? 

“Uma das formas utilizadas para firmar essa consciência de segurança é a 

criação de momentos específicos para discutir sobre tal, realizando briefings, 

mostrando exemplos em vídeo que demonstrem as graves consequências de 

pequenos desvios de comportamento. Além disso, algumas empresas detém o 

programa ‘STOP’ que representa uma auditoria comportamental, inclusive 
com procedimentos para abordar um tripulante que está cometendo desvios, 

isso é fundamental pois ninguém deve negligenciar atos perigosos e saber 

como reagir evita outros problemas.” 

 

Quando questionado acerca de soluções para aperfeiçoar a cultura de segurança e, assim, 

reduzir o risco de acidentes por fatores humanos ele ressaltou: 

“Existe a necessidade de reforçar essa área de forma a contagiar pelo exemplo, 
o pensamento conjunto é reforçado, assim, os hábitos de segurança tendem a 

ser partilhados e melhor entendidos. Além disso, a responsabilidade por essa 

cultura não é da empresa, nem se forma no navio, ela deve vir do indivíduo 

sendo trabalhada desde cedo nos cursos de formação; a exemplo do Japão, 

país no qual a cultura de segurança é levada a sério e está presente até em 
pequenas embarcações de pesca, sendo os tripulantes ensinados de forma 

precoce a eliminar qualquer margem de erro que leve a fatalidades.” 

Em continuação: 

“Acidentes nunca são causados por casos isolados, sempre acompanham uma 

cadeia de eventos em que uma peça no lugar correto seria suficiente para evitar 
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um desastre. As pessoas buscam atalhos e, com isso, quebram simples 

barreiras de segurança que sozinhas já seriam suficientes para que o acidente 

não ocorresse. Uma solução é adicionar mais barreiras, porém isso não resolve 

de fato o problema, apenas gera mais burocracia. Então o que deve ser feito é 
trabalhar nas barreiras existentes e fazer com que elas não sejam quebradas. 

Essa consciência de risco deve ser alcançada pela tripulação, pois a 

mentalidade ainda é a propicia a permitir desvios.” 

 

7.2 Depoimentos de marítimos 

Uma sequência de perguntas foi realizada com profissionais das principais empresas do 

setor Offshore, de maneira a compreender as medidas preventivas adotadas atualmente pelas 

empresas do ramo offshore e analisar de que forma os demais tripulantes reagem a estas 

medidas. Os depoimentos mantêm o anonimato de forma a não expor os tripulantes e suas 

respectivas empresas. 

Ao abordar uma profissional do setor offshore, foi perguntado quais fatores que mais 

influenciam na ocorrência de acidentes a bordo em sua perspectiva, a qual respondeu: 

“Um fator que contribui muito é a questão da pressa. Seja pela necessidade de 

completar o trabalho, ou pela pressão do cliente para que determinado serviço 

seja realizado. Mesmo quando as condições de mar, vento e corrente, não se 
apresentam favoráveis, ocorre uma grande pressão do cliente para operar. 

Excesso de confiança, ‘já realizei essa operação muitas vezes, nunca deu 

errado’ e a optação pela não realização dos procedimentos adequados, como 

a utilização incorreta dos equipamentos de segurança, é outro fator que muito 

influencia na ocorrência de acidentes a bordo. ‘O caminho mais rápido’ muitas 

vezes é tentador, principalmente pela guarnição. Naquele ‘é rapidinho’, 

justamente nessa hora ocorre os deslizes causando os acidentes.”  

 

Como você classifica a cultura de segurança na sua empresa? Você observa que as 

medidas de segurança fornecidas pela empresa são seguidas pelos colaboradores? 

“Na minha visão a cultura de segurança fornecida pela empresa é muito grande 

e de qualidade. Mas isto depende de cada tripulante, para formar o todo. E tem 

um ou outro fora da curva. Infelizmente existem pessoas que optam por não 

se preocupar, seja por padrão pessoal ou por conta da pressa, desconhecimento 

e falta de percepção de risco.” 

 

Em outro depoimento, dessa vez com um profissional de outra empresa, foi perguntado 

quais as medidas de segurança adotadas pela dada empresa, na qual este respondeu:  

“São muitas. Familiarização para novos funcionários, gestão de mudanças, 

reunião pré-atividade, permissão de trabalho (PT), política de paralização da 
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atividade, diálogo diário de segurança (DDS), alertas de segurança (relatórios 

de acidentes ou incidentes ocorridos), formulário de reunião pré-atividade”.  

 

Em seguida, foi questionado de que forma classificaria a cultura de segurança em sua 

empresa, na qual este respondeu: 

“A cultura é construída, com treinamentos, melhoria contínua e fiscalização. 

Quando se fala de cultura de segurança as políticas da empresa são o principal 
fator. Aqui utilizamos o Cartão de Desvio, ferramenta utilizada para estimular 

a percepção de risco e alertar o colaborador sobre o não cumprimento dos 

procedimentos adequados. Nesse cartão, consta área de trabalho, atividade 

observada, consequências potenciais, causas potenciais, descrição do desvio e 

a ação tomada. Ocorrem também auditorias internas de QSMS e Verificação 

de Conformidade com o Procedimento (VCP).” 

 

Você observa que essas medidas são seguidas pelos colaboradores?  

“Em geral sim. Há um trabalho muito forte de conscientização, mas quando o 
tripulante ou prestador de serviço não cumpre utilizamos o Cartão de Desvio. 

E dependendo do desvio, é punido com medidas disciplinares que vão desde 

uma carta de advertência ou até mesmo demissão.” 

 

Quais fatores que mais influenciam na ocorrência de acidentes a bordo, na sua 

perspectiva? 

“O principal é o fator humano. Falta de conhecimento e experiência para 

realização da operação, excesso de confiança, falta de percepção de risco, de 

treinamento, de atenção e a fadiga.” 

 

Em depoimento, desta vez com um profissional de uma terceira empresa, foi perguntado 

quais as medidas de segurança adotadas pela dada empresa, a qual este colaborador respondeu:  

“A empresa não mede esforços para que todos possam ter acesso a todos os 

EPIs dos quais necessitem a realização de qualquer tipo de atividade. A bordo 
temos um estoque de EPIs sobressalentes para casos de necessidade imediata 

e mensalmente cada tripulante informa a um oficial quais EPIs está precisando 

(ou que vai precisar) para que este oficial informe a empresa e ela entregue ao 

tripulante na véspera do próximo embarque.” 

Como você classifica a cultura de segurança na sua empresa? Você observa que as 

medidas de segurança fornecidas pela empresa são seguidas pelos colaboradores? 

 

“Em relação a conscientização temos a boa prática do DDS. Diariamente um 

tema relacionado a segurança é escolhido para ser abordado entre os 

tripulantes em uma reunião. São levantados pontos de melhoria, fatos 
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relevantes, exemplos do cotidiano, é explicada a importância do tema, como 

a importância do uso de EPI, segurança durante trabalho em altura, atenção ao 

posicionamento seguro, atenção redobrada às SnapBack zones, cuidado com 

pontos de pinçamento etc. O DDS abre espaço para que até mesmo “o óbvio” 

seja repetido para não cair no esquecimento.”  

Em continuação: 

“Também temos o GSSTB. Os oficiais tem como responsabilidade 

disponibilizar as informações relativas a segurança para que todos estejam 

sempre cientes e atentos e cada um, tendo acesso a essas informações, tem o 
dever de aplicar as medidas necessárias para manter a própria segurança e dos 

demais.” 

Você observa que essas medidas são seguidas pelos colaboradores?  

“As medidas em geral são sim seguidas pelos colaboradores por ser algo 

constantemente exigido. Principalmente porque ignorar as recomendações de 

segurança é passível de demissão por justa causa.” 

 

Quais fatores que mais influenciam na ocorrência de acidentes a bordo, na sua 
perspectiva? 

“Estatisticamente, o maior motivo de acidentes a bordo é relacionado a 

desatenção em relação a posicionamento seguro, mas, sinceramente, acho essa 

regra muito abrangente deixando a estatística um pouco difícil de ser avaliada. 

Muita coisa pode ser encaixada em posicionamento inseguro.” 

 

Em outro depoimento, desta vez com um profissional de uma quarta empresa, foi 

perguntado quais as medidas de segurança adotadas pela dada empresa, a qual este respondeu:  

“Minha empresa trabalha com o conceito das 5 barreiras de segurança que são: 

Priorização Correta, Conformidade, Diálogo Aberto, Avaliação Continua de 

Risco e Preocupação com o Próximo; assim como as 10 Regras que Salvam 

Vidas, além do briefing antes de cada operação, sempre fazemos um estudo 
da operação, avaliação continua do que pode acontecer, dando espaço pro 

pessoal do convés opinar a respeito do que vai ser feito.” 

As regras citadas acima relembram o colaborador de realizarem avaliação de riscos e de 

certificarem que as medidas de segurança sejam implementadas corretamente, a trabalharem 

com PT’s válidas e obtenção de autorização prévia na substituição ou desativação de qualquer 

sistema de segurança, verificar o isolamento e utilização do EPI correto, nunca ultrapassar 

barreiras de segurança e obedecer a sinalização de segurança, manter locais de trabalho limpos, 

organizados e livres de obstruções, sempre planejar qualquer operação de içamento e nunca 

andar sob cargas suspensas, realização de PT’s e realização de testes de gás antes da entrada 

em espaços confinados, utilização de equipamentos adequados para realização de trabalho em 
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altura, a não utilização de álcool ou substâncias ilegais e regras de segurança no trânsito , de 

maneira a promover a conscientização do colaborador também em terra. 

Você observa que as medidas de segurança fornecidas pela empresa são seguidas pelos 

colaboradores? 

“No geral as medidas são seguidas, pois diariamente é realizado o DDS e a 

empresa cobra o seguimento correto dos procedimentos.”  

Ao ser perguntado se o entrevistado enxergava os comportamentos negligentes e a falta de 

percepção de risco como potenciais fatores que influenciam na segurança a bordo, este 
respondeu: 

“O que mais gera acidente a bordo é a imprudência. Digo ainda que o 

comportamento negligente tem mais influência do que a falta de percepção de 

risco. A empresa investe muito em treinamentos e diálogo de segurança 

visando a conscientização e mesmo assim continua ocorrendo acidentes.” 

 

Por último, em um depoimento dado por um profissional de uma quinta empresa, este 

foi interrogado sobre quais as medidas de segurança adotadas pela dada empresa, na qual o 

colaborador respondeu:  

“A respeito das medidas de segurança posso citar o Training Portal, um site 

com treinamentos de segurança e conhecimentos práticos a bordo que são 
feitos periodicamente; o UniSea/ SIMS que é um sistema interno de gestão e 

segurança da tripulação e do navio, nele possui documentos, instruções, 

avisos, dentre outros, sendo atualizado diariamente, ao longo do navio são 

espalhados placas e cartazes de conscientização para relembrar os 

colaboradores sobre o uso correto do EPI; inspeções semanais nos 
equipamentos e os demais treinamentos como de resgate de homem ao mar, 

combate a incêndio, abandono, recolhimento de óleo, dentre outros.” 

 

Você observa que as medidas de segurança fornecidas pela empresa são seguidas pelos 

colaboradores? 

“No geral posso dizer que os colaboradores praticam as normas de segurança 
e se preocupam com a segurança de seus companheiros e do barco, mesmo o 

ser humano sendo suscetível a erros e cometendo atos negligentes de vez em 

quando.” 

 

Quais fatores que mais influenciam na ocorrência de acidentes a bordo, na sua 
perspectiva? 

“Acredito que os inimigos da segurança são a falta de conhecimento do 

trabalho a ser executado e a pressa. Percebo que na maioria dos casos não falta 

percepção de risco, a negligência sim pode-se dizer que tem mais influência, 

por uma segurança excessiva causada pela vasta experiência na função.” 
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7.3 Resultados da pesquisa com marítimos 

 Em pesquisa realizada com mais de 80 marítimos do setor offshore com tempo médio 

de experiência de aproximadamente 10 anos a bordo, abrangendo os mais diversos níveis de 

hierarquia, foram observados importantes resultados que relacionam os fatores humano s e a 

cultura de segurança, voltados para a dinâmica offshore.  

Dentre as perguntas abordadas e relevantes para esta pesquisa podemos citar: Tempo de 

embarque, acidentes e incidentes presenciados por cada colaborador, opinião sobre os fatores 

influenciadores em acidentes, seus agravantes, políticas de segurança adotadas por suas 

respectivas empresas e autoavaliação de comportamento. As respostas foram organizadas de 

forma gráfica e expostas a seguir. 

 

Gráfico 1 – Acidentes mais comumente presenciados no offshore  

 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 2 – Fatores que mais influenciam nos acidentes a bordo  

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Gráfico 3 – Agravantes de fatores causadores  

 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 4 – Políticas de segurança adotadas pela empresa 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Gráfico 5 – Autoavaliação do entrevistado  

 

Fonte: Próprio Autor 
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Também foi solicitado aos contribuintes da pesquisa sugestões de medidas aplicáveis, 

visando aprimorar a segurança a bordo, de acordo com suas experiências de embarques 

anteriores e a dinâmica requerida pela demanda do trabalho offshore. Obteve-se as seguintes 

sugestões:  

a) Organização e planejamento mais efetivos das atividades; 

b) Análises de risco melhor elaboradas; 

c) Realização de Briefing e Debriefing em todas as atividades; 

d) Redução da sobrecarga de trabalho, deixando o profissional mais aliviado para 

tomada de decisões mais assertivas; 

e) Treinamentos mais próximo da realidade de bordo; 

f) Fornecimento regular e correto dos EPI’s; 

g) Melhorias no conforto a bordo; 

h) Embarque de profissionais da área de segurança, como Técnicos em Segurança do 

Trabalho ou Engenheiros de Segurança; 

i) Fiscalização intensiva e controles efetivos ligados à adequação dos procedimentos; 

j) Cursos e treinamentos de consciência situacional e avaliação de risco; 

k) Redução da pressão realizada por parte do cliente para a execução das operações e 

menor intervenção do mesmo; 

l) Aumento de recursos visando manutenções preventivas dos equipamentos e maior 

prazo para realização dos mesmos; 

m) Aperfeiçoamento do processo de seleção de profissionais marítimos; 

n) Mudanças no mind-set dos operadores marítimos quanto a oposição de advertências 

e adestramentos; 

o) Avaliação frequente do estado psicológico do tripulante, realizado por profissional 

capacitado; 

p) Reforçar a mitigação dos riscos iminentes que podem ser facilmente evitados, 

entretanto passam despercebidos; 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no que foi apresentado por todo o trabalho e enfatizado por Heinrich em 1931, 

é de suma importância o entendimento de que não existe apenas uma única causa raiz para a 

ocorrência de acidentes, e sim várias delas. Isto pode ser compreendido e facilmente analisado 

com base no modelo sugerido do Queijo Suíço e nas investigações de acidentes que levam em 

consideração as sequências de atos adversos que precedem o acidente propriamente dito para a 

obtenção de suas causas.  Estes fatores, quando alinhados e estimulados por uma condição que 

favorece o risco, resultam em lesões e desastres. Sendo o risco inerente a complexidade da 

operação, barreiras precisam ser criadas com o intuito de evitar ameaças danosas à atividade. 

Desta forma, os atos e condições inseguras se apresentam como fatores de influência, senão os 

principais, que motivam as falhas nas defesas e bloqueios dos riscos.  

Para que se possa entender o que induz tais atos e condições inseguras é preciso 

primeiramente compreender o comportamento humano. Estudando o comportamento humano 

entende-se que o que motiva uma pessoa a optar por atalhos ao invés do cumprimento correto 

dos procedimentos para a realização de uma tarefa está diretamente ligado a modelagem de sua 

personalidade, crenças enraizadas e limitantes, e as condições ambientais e físicas no dado 

momento. Pode-se destacar ainda que a percepção de risco contribui para a redução das 

estatísticas dos acidentes em dados momentos que o colaborador opta, de forma consciente, por 

realizar de maneira correta os procedimentos necessários. Entretanto, fatores como excesso de 

confiança na operação, fadiga, desatenção motivada por preocupação com outros assuntos, 

estresse, planejamento incorreto, dentre outros, podem motivá-lo a optar, neste caso, consciente 

ou não, pelo caminho mais fácil, caracterizando os atos inseguros.  

O elemento humano assume papel principal quando o assunto é causas de acidentes. As 

habilidades necessárias voltadas para o pensamento crítico e consciência situacional 

encontram-se implementadas nos conceitos de CRM e BRM. Vale ressaltar que treinamentos 

constantes, DDS e Briefing, são ferramentas que auxiliam no desenvolvimento destas 

habilidades, no entanto, estas podem vir a conflitar em alguns momentos com os fatores 

motivadores para o não cumprimentos dos regulamentos, citados anteriormente. Como solução 

para isso, sugere-se incutir a mentalidade sobre precaução de riscos desde as Escolas de 

Formação, abordando as especificidades do trabalho que o futuro oficial desempenhará a bordo, 

de forma a implementar e desenvolver a consciência sobre a cultura de segurança, de maneira 

que esse conceito esteja intrínseco ao profissional, mesmo antes deste embarcar, para que sua 

resposta diante do risco seja imediata e automática. 
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Segundo os dados dos gráficos apresentados e  dos depoimentos coletados na pesquisa 

realizada, pode-se chegar à conclusão que os colaboradores têm conhecimento de que a falha 

humana é o fator que possui maior influência na ocorrência de acidentes, reconhecem que a 

fadiga, a ansiedade e o estresse são fatores agravantes para o fato, reconhecem que as políticas 

de segurança adotadas pelas empresas são efetivas e auxiliam na redução dos riscos, porém não 

são suficientes para evitar que acidentes continuem a ocorrer. Contudo, com o resultado 

coletado da autoavaliação dos contribuintes conclui-se que no geral os colaboradores ainda 

possuem resistência em reconhecer que seus atos têm influência direta nos riscos que se 

apresentam em escala individual e organizacional. 

Apresenta-se como solução a ser implementada pelas empresas do setor a criação de um 

Centro de Operações e Segurança Marítima, o qual denominamos de COSMAR, um programa 

com foco na segurança e processos operacionais, oferecendo suporte de terra para análise e 

investigações de acidentes e fatos da navegação, visando o aprimoramento das medidas de 

segurança adotadas pela organização. O qual este, ofereceria programa de boas práticas, 

incentivando os marítimos, que estão em constante contato com as operações de bordo, a 

oferecerem sugestões de soluções para os problemas ligados aos comportamentos dos 

tripulantes. Este programa, tem como objetivo criar uma cultura de segurança na organização, 

de forma a implementar atitudes conscientes baseadas nos moldes do ISM Code e BRM, 

buscando reduzir as consequências negativas do elemento humano no ambiente marítimo. 
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