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Procedimentos operacionais escritos são sempre 
necessários? Para formar e desenvolver competências e 
habilidades; para manter o conhecimento na empresa; sim. 
Para usar no dia a dia, nem sempre. Para tarefas rotineiras 
as pessoas usam sua memória de longa duração para saber 
o que fazer e como fazer. Buscam suas experiências 
passadas e levam em conta suas percepções sobre os 
riscos, ou seja, o significado que o risco representa para elas, 
e nem sempre o que lhes contaram. Nem sempre o operador 
leva para o campo o procedimento escrito. Na maioria das 
vezes usa sua memória e seu julgamento em centenas ou 
milhares de tarefas.  

Podemos pela primeira vez trocar um pneu furado seguindo o procedimento do fabricante do 
veículo. Mas nunca mais vamos olhar as instruções. Para dar a partida em uma bomba de 
água fria para alimentar o restaurante numa fábrica vale a mesma coisa. Mas como decidir 
quando a escrita é necessária e a pessoa deve levar consigo para o campo o procedimento 
escrito e às vezes até um check list para apoio? Como saber se “para aquela bomba em 
especial” é preciso um procedimento escrito ou até um protocolo verbal? Não há outro jeito 
a não ser por meio de uma avaliação dos riscos envolvidos. 

Regra simples: se a pessoa errar na execução ou cometer um erro de omissão ou inverter a 
sequência, ou falhar de outro modo qualquer, e nada ruim ocorrer, não há por que se 
preocupar. Mas se algum tipo de erro for cometido e as consequências potenciais forem 
altas, é preciso repensar. É preciso considerar o procedimento como uma barreira de 
segurança e um requisito de confiabilidade operacional. O risco precisa ser avaliado, 
controlado e monitorado. O procedimento operacional aparece e deve ser considerado 
importante em todas estas etapas. 

Consequências das falhas em seguir os procedimentos 

Um eletricista seguiu rigorosamente um procedimento de teste em um nobreak. Um passo 
estava invertido no documento. Ao cometer o erro a unidade parou em situação de 
emergência. Em Seveso (1976), o operador não seguiu os procedimentos – nem ele nem 
seus superiores tinham o menor conhecimento das consequências – houve um aumento de 
pressão no equipamento, o disco de ruptura abriu devidamente e uma nuvem com dioxina 
se espalhou na região. Muito do que se tem hoje sobre diretrizes internacionais sobre 
gerenciamento de riscos existe a partir deste acidente.  

A lista é grande e cada empresa coleciona eventos onde os procedimentos tiveram alguma 
participação nas perdas. Na estatística a seguir apresentada é possível ver o quanto isso é 
importante (fonte: Guidelines for Preventing Human Error in Process Safety. AIChE) 
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• Falhas em projeto e em equipamento   41% 
• Falhas em manutenção (incluindo procedimentos)  41% 
• Procedimentos inadequados     11% 
• Inspeção inadequada      5% 
• Outros        2% 

Cerca de 20 % das falhas de manutenção tem a ver com problemas de memória. Os 
procedimentos poderiam amenizar isso, mas não são projetados para estes cenários.  

Os principais erros nos procedimentos 

A maioria dos procedimentos contém o que não precisa e não inclui o que precisa, ou pelo 
menos o indispensável não está num formato adequado e confiável. Os principais 
problemas que são encontrados: 

 

 

 

Soluções 

Uma solução viável é, em primeiro lugar, realizar uma análise de risco de cada instrução 
constante no procedimento. Isto pode ser feito com a metodologia Human Hazop 
Operacional. E em seguida, revisar o formato para ajustar com as melhores práticas 
internacionais que garantem uma ergonomia do diálogo confiável, reduzindo a chance de 
falhas pelo usuário.  

No Human Hazop Operacional são identificados os desvios possíveis (deslizes, lapsos, 
enganos – e até violações), calculados os riscos considerando os Fatores Humanos, 
Influenciadores, ou contribuintes potenciais para os acidentes e então identificadas as 
soluções mitigadoras.  

Mas o que são Fatores humanos? 
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Os riscos analisados pelos métodos conhecidos reduzem a probabilidade para um nível 
aceitável considerando falhas de sistemas (hardware), mas não as falhas humanas. Quando 
identificamos erros humanos potenciais, por vezes os riscos são categorizados como 
inaceitáveis e novas recomendações devem ser feitas. Isto pode ser visualizado na 
ilustração a seguir. 

 

 

Contribuição do Human Hazop Operacional para avaliar o risco com maior precisão. 

Muitos Fatores Humanos são identificados quando o trabalho é realizado com pessoal 
especializado e com o apoio de operadores que conheçam bem o procedimento. Alguns 
fatores são apresentados a seguir: 

 

Em um estudo feito foi detectado que a fadiga nos operadores aumentava 40% a 
probabilidade de falha em algumas tarefas. A probabilidade aumentar significativamente 
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pela falta de experiência ou pelas tarefas múltiplas exigidas. Cada caso é um caso e deve 
ser analisado com atenção. 

Por outro lado, a formatação correta do procedimento exige cuidados também especiais. O 
ideal é dispor de um Guia para Elaboração, customizado para a empresa, mas com alguns 
princípios de confiança embutidos. Muitos procedimentos reduzem de tamanho quando se 
realiza o Human Hazop e o operador passa a dispor do que realmente precisa para executar 
com segurança e confiabilidade as suas tarefas. 

 

 

 

Conclusões 

Escolher o que precisa ser escrito, como deve ser escrito, que riscos existem, que barreiras 
devem ser previstas (incluindo listas de verificação de apoio, com check simples ou duplos), 
são elementos fundamentais para desenvolver a confiabilidade das operações, incluindo 
atividades de manutenção. 
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