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PREFÁCIO
A razão de ser da indústria química é a vida
A Associação Brasileira da Indústria Química - Abiquim, representa as empresas que fabricam
matérias-primas para todos os produtos industrializados, sendo um setor industrial
importante para a vida e o bem-estar da população.
A indústria química está no início da cadeia, fornecedora de praticamente todos os outros
setores industriais. Essa característica de ser essencial tornou-se mais evidente em meio à
crise pandêmica, quando aumentou expressivamente a demanda por alguns produtos
especíﬁcos no combate à COVID-19.
Visando contribuir para a continuidade das atividades industriais do setor químico diante da
nova realidade imposta pela COVID-19, a ABIQUIM elaborou um guia orientativo que engloba
as principais recomendações de organismos intergovernamentais (OMS, OIT), autoridades
governamentais brasileiras (Ministério da Saúde, Ministério da Economia), entidades
representativas do setor industrial (ICCA, CNI, FIESP) e boas práticas de empresas químicas
que já implementaram medidas similares.
Nesse contexto, é de extrema importância garantir a continuidade das atividades do setor
químico durante o enfrentamento da pandemia. Para tanto, a gestão de casos suspeitos e/ou
conﬁrmados de COVID-19 no ambiente de trabalho de uma planta industrial se demonstra
crucial para o alcance desse objetivo. Dar garantias e proteção aos colaboradores do setor
passa a ter uma importância maior para evitar possíveis paradas de plantas industriais e
interrupções na cadeia de produção de produtos destinados, principalmente, a alimentação e
a saúde da sociedade em geral.
Vale ressaltar ainda que é vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie
que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.
Este guia, porém, não substitui em hipótese alguma as recomendações das autoridades
nacionais e internacionais responsáveis pelo setor da saúde.

São Paulo, 1 de junho de 2020
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INTRODUÇÃO
Desde janeiro de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de
uma nova doença de coronavírus na província de Hubei, na China, como uma emergência de
saúde pública de interesse internacional, a própria OMS e as autoridades de saúde pública de
todo o mundo vêm tomando medidas para conter o surto de COVID-19.
No entanto, mesmo diante de diversas restrições impostas por diversos governos pelo
mundo, o novo coronavírus, batizado de SARS-CoV-2, atingiu mais de 180 países em apenas 4
meses. Diante da velocidade de propagação do vírus, todas as estruturas que compõem a
nossa sociedade - incluindo empresas e empregadores - devem desempenhar um importante
papel para impedir a disseminação desta doença.
Desse modo, a Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim reuniu uma coletânea de
recomendações e boas práticas adotadas por várias entidades governamentais e privadas, no
intuito de auxiliar pequenas e médias empresas do setor químico a se reorganizarem após a
quarentena do coronavírus.
Cabe ainda esclarecer que as orientações para a continuidade dos negócios a seguir são
meramente sugestivas e não excluem, em nenhum momento, os requisitos de saúde pública
e controle de epidemia deﬁnidos pelas autoridades públicas de sua localidade e demais entes
da federação. Nesse sentido, reforçamos que as empresas devem monitorar continuamente
as publicações de organismos internacionais e nacionais responsáveis pelo setor da Saúde
para identiﬁcar possíveis atualizações das recomendações/orientações visando prevenir a
proliferação de infecções.
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REFORÇO DA COMUNICAÇÃO,
EDUCAÇÃO E TREINAMENTO
A vida no ambiente de trabalho diante da nova realidade causada pelo surgimento da COVID19 representa uma metamorfose completa no dia-a-dia dos colaboradores. Nesse sentido,
um plano de comunicação aliado a programas de educação e treinamento serão de extrema
importância para reduzir a possibilidade de contaminação e/ou propagação do vírus dentro
da empresa.
Todos os colaboradores devem ser estimulados a contribuir desde o início. O engajamento e a
participação deles no desenvolvimento e na implantação dos procedimentos de gestão da
COVID-19 no ambiente de trabalho irão garantir conﬁança e fortalecer a adoção por todos os
envolvidos.
Listamos, a seguir, algumas recomendações/orientações para auxiliar a sua empresa no
reforço da comunicação com seus colaboradores:
Ÿ Desenvolva e implemente uma comunicação clara com os funcionários. Elabore materiais

simples comunicando e esclarecendo assuntos como:
Ÿ Identiﬁcação dos sintomas da COVID-19 e situações em que deve procurar orientação

de sua organização, a ﬁm de se adotar a melhor conduta;
Ÿ Uso permanente de máscaras e higienização adequada das mãos e outras etiquetas de

higiene;
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Ÿ Instruções de higiene e cuidados ao tocar em objetos comuns, como interruptores de

luz, portas, micro-ondas etc.;
Ÿ Protocolos de limpeza do ambiente de trabalho;
Ÿ Informações sobre distanciamento físico no local de trabalho;
Ÿ Medidas recomendadas para o ambiente domiciliar;
Ÿ Instruções sobre como utilizar e higienizar/descartar corretamente as máscaras caso a

sua empresa forneça e/ou a entidade pública de sua localidade recomende.

Ÿ Havendo tempo e recursos disponíveis, realize treinamentos com os funcionários e

terceirizados para revisar os novos requisitos e diretrizes no primeiro dia de retorno ao
trabalho; esses treinamentos devem ocorrer periodicamente para reforçar essas ações.
Caso contrário, reforce a comunicação e o acompanhamento;
Ÿ Garantir que empresas terceirizadas contratadas que mantenham funcionários no local de

trabalho conheçam e cumpram os novos requisitos e diretrizes da organização
contratante, tenham o seu próprio Plano de Contingência sobre a COVID-19 e que seus
funcionários estejam cientes e treinados a respeito;
Ÿ Realize treinamento de reciclagem operacional, incluindo terceirizados, para operações

críticas que possam impactar a segurança dos processos;

Ÿ Para aqueles que seguirão trabalhando em home-oﬃce recomenda-se:

Ÿ Use o suporte ergonômico para que seu notebook ﬁque alinhado na altura da sua

cabeça não sobrecarregando o pescoço;
Ÿ Escolha uma cadeira confortável, se possível que tenha ajuste de altura e

apoios para os braços;
Ÿ Use sempre o apoio de teclado e mouse, para descansar os punhos e

mantê-los em uma posição neutra;
Ÿ Caso a atividade envolva a digitação de documentos, use um suporte

paralelo à sua tela para minimizar a tensão dos olhos;
Ÿ Opte por uma mesa ou bancada cuja parte inferior tenha

espaço adequado para suas pernas;
Ÿ Precisa realizar uma reunião por telefone e vai digitar as

pautas? Dê preferência ao uso de fones de ouvido ou coloque
seu telefone na função viva voz, essa prática mantem as mãos
livres e não interfere na sua postura;
Ÿ Faça pausas programadas, aproveite para alongar a coluna e as

pernas.
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MEDIDAS DE SAÚDE E
MEDICINA DO TRABALHO

Para garantir a continuidade das atividades, deve-se respeitar procedimentos de convivência
e de distanciamento social voltadas ao combate da COVID-19. Os novos requisitos e diretrizes
da organização referentes à COVID-19, bem como as ações de mitigação do risco de infecções
de colaboradores devem ser reavaliadas periodicamente, possibilitando decisões sobre
ﬂexibilização ou intensiﬁcação de procedimentos. Indicadores de performance de casos
suspeitos, casos conﬁrmados, funcionários em quarentena e desvios de procedimentos
devem ser colocados em prática para auxiliar a eﬁcácia dos planos, além de possibilitar seu
aperfeiçoamento.

Devido à alta velocidade de transmissão do novo coronavírus, é recomendado, então, que
cada gestor acompanhe seu time, recebendo informações (diárias) do estado de saúde e a
possível manifestação de sintomas como tosse, cansaço, congestão nasal, coriza, mialgia (dor
do corpo), dor de cabeça, dor de garganta ou diﬁculdade para respirar. Além disso, também é
recomendado o acompanhamento de possíveis ocorrências de casos suspeitos ou
conﬁrmados na família/residência dos funcionários. Estas ações possibilitarão a rápida
identiﬁcação de potenciais infecções e a adoção de medidas para mitigar a propagação do
vírus entre os colaboradores.
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Nesse sentido, o estabelecimento de um programa de monitoramento da saúde dos
colaboradores se mostra essencial e deverá ser validado por um especialista médico do
trabalho. Com o objetivo de auxiliar as empresas na elaboração do seu programa,
apresentamos a seguir uma sugestão de pontos importantes a serem abordados:
Ÿ Se possível, aplicar questionários elaborados por proﬁssional de saúde sobre sintomas e

potenciais exposições em todos os funcionários e contratados ﬁxos, para saber quem pode
voltar ao trabalho;
Ÿ Determinar como será feito controle de temperatura corporal na entrada da empresa, o

período de aferição e/ou qual será a frequência, conforme protocolos médicos;
Ÿ Instalar uma sala de isolamento para casos suspeitos que surgirem durante o turno de

trabalho, até que seja dado um encaminhamento adequado e necessário;
Ÿ Em caso positivo de temperatura corporal anormal, determinar o protocolo do que será

feito. Ter planos de contingência de como substituir estas pessoas no dia do afastamento;
Ÿ Estabelecer protocolos especíﬁcos para atendimento nos ambulatórios médicos;
Ÿ Implementar acompanhamento ou ajuda psicológica para casos especíﬁcos de pessoas

com necessidade de suporte emocional;
Ÿ Estabelecer “parceria” com hospitais para encaminhamento necessário de casos suspeitos

e sob orientação médica;
Ÿ Implementar infraestrutura para acompanhamento psicológico aos funcionários em

funções críticas que possam impactar a segurança dos processos.
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Além disso, é importante esclarecer para todos os funcionários os protocolos a serem
seguidos caso alguém apresente sintomas ou teste positivo para a COVID-19, informando
também o cronograma a ser seguido nestes casos (tempo de isolamento, período de retorno
etc.).
A comunicação gestor-colaborador será fundamental para o sucesso no combate a possíveis
infecções e a consequente proliferação da infecção no ambiente de trabalho. Sendo assim,
caso um funcionário apresente alguns dos sintomas da COVID-19, como tosse, cansaço,
congestão nasal, coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça ou dor de garganta:
Ÿ Recomenda-se que o gestor acompanhe de perto este funcionário;
Ÿ Aconselha-se a criação de um canal de comunicação com proﬁssional de saúde

responsável ou alta administração, de modo que os colaboradores possam notiﬁcar
sintomas e/ou exposição a pessoas com o vírus da COVID-19;
Ÿ Caso haja piora dos sintomas, oriente a buscar atendimento médico presencial;
Ÿ Em caso de realização do teste para COVID-19, o funcionário deve permanecer na

residência até que seja emitido o resultado do exame ou o parecer médico;
Ÿ Orientar o funcionário a reforçar os cuidados de prevenção em casa;
Ÿ Realizando ou não o teste, o funcionário só deve retornar ao trabalho quando autorizado

por um médico.

Por ﬁm, se um funcionário de sua equipe testar positivo para COVID19, recomenda-se o seu afastamento, assim como o afastamento
do restante da equipe que teve contato próximo com o colaborador
contaminado pelos próximos 14 dias. Quem não tiver tido contato
próximo, deverá manter sua rotina normal de trabalho,
intensiﬁcando todas as medidas preventivas.

Deﬁnição de contato próximo:
Qualquer pessoa que cuidou do
paciente, incluindo proﬁssionais de
saúde ou membro da família; que
tenha tido contato físico com o
paciente; tenha permanecido no
mesmo local que o paciente doente (ex.:
morado junto, trabalhado junto ou
visitado).
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DENTRO DA EMPRESA
Entrando na empresa
É recomendado que toda empresa deﬁna procedimentos para a entrada do colaborador em
suas dependências. A seguir, as principais orientações nesse sentido:
Ÿ Como boa prática, a utilização de termômetro digital infravermelho de testa, sem contato,

para aferir a temperatura dos colaboradores na chegada ao ambiente de trabalho;
Ÿ Se possível, caso o colaborador apresente alterações, recomenda-se rápida entrevista com

proﬁssional de saúde, para identiﬁcação de possíveis sintomas da COVID-19;
Ÿ Recomenda-se, para quem estiver realizando a aferição da temperatura dos

colaboradores, a utilização de máscaras N95, luvas e aventais descartáveis e óculos de
segurança. Outra conduta sugerida é que sempre que um caso de febre seja identiﬁcado,
promova a troca ou higienização dos referidos Equipamentos de Proteção Individual –
EPI´s;
Ÿ Tenha um coletor de lixo não reciclável em cada entrada da empresa;
Ÿ Algumas empresas têm adotado câmeras térmicas, que são eﬁcientes quando o

contingente de colaboradores é grande, ou quando há a necessidade de aumentar a
velocidade de aferição;
Ÿ Prática adotada em algumas entidades são a utilização de tapetes de vinil entrelaçados,

com um costado sólido também de vinil. Tem como principal utilização servir como barreira
de contenção de sujeiras, principalmente nas entradas. Isto impede que a sujeira seja
“carregada” para o interior do ambiente. Funciona como uma excelente barreira para
retenção de contaminação microbiológica, quando utilizado como Pedilúvio com soluções
desinfetantes. Além disso, também auxilia na manutenção de pisos no sentido de
prolongar sua durabilidade e diminuir os custos com manutenção e limpeza;
Ÿ Todos devem usar, se possível, máscara, prezando pela manutenção e higienização a cada

uso ou descarte;
Ÿ Recomenda-se às organizações reforçar e destacar aos seus colaboradores as diferenças

entre máscaras de uso “não proﬁssional” ou “uso social” e as máscaras/respiradores
utilizados por força de exposição aos riscos ocupacionais;
Ÿ Manter uma distância mínima segura entre as pessoas e, onde não for possível, utilizar

barreira física ou forma mais eﬁciente de distanciamento de proteção.
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Em áreas de operação (em fábricas e plantas industriais)
Ÿ Revisar layouts e métodos de produção, ajustando-os para atender às necessidades sociais

de distanciamento – por exemplo, através do uso de barreiras físicas quando possível;
Ÿ Buscar fazer segregação dos funcionários entre as diferentes áreas da fábrica para facilitar

o mapeamento dos casos e diﬁcultar o contágio;
Ÿ Certiﬁque-se que o processo de polivalência operacional (quando houver) deverá passar

por uma avaliação crítica/revisão, de forma a evitar que colaboradores de um turno ou área
transitem em turnos ou áreas diferentes, facilitando assim a transmissão, caso seja um
portador assintomático;
Ÿ Buscar manter as portas e janelas abertas em tempo integral;
Ÿ Reforçar a limpeza de locais que ﬁcam mais expostos ao toque das mãos, como teclados,

alavancas, maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;
Ÿ Higienizar periodicamente as mãos, celulares, notebooks, óculos, chaveiros, sapatos,

bolsas, mochilas etc.;
Ÿ Todos os materiais externos (fornecedores, prestadores de serviços, entre outros) que

adentrem à empresa devem ser higienizados:
Ÿ Correspondências;
Ÿ Material de escritório ;
Ÿ Insumos para refeitório ;
Ÿ Materiais de uso geral;
Ÿ Materiais de limpeza;
Ÿ Equipamentos e instrumentos;
Ÿ Peças e materiais
de manutenção;
Ÿ Materiais de produção;
Ÿ Ferramentas;
Ÿ Pacotes diversos;
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Ÿ Deve ser feita a higienização frequente e periódica de TODAS as superfícies que poderiam

estar contaminadas:
Ÿ Pisos;
Ÿ Paredes;
Ÿ Mesas;
Ÿ Cadeiras;
Ÿ Armários;
Ÿ Portas;
Ÿ Pias e torneiras;
Ÿ Painéis elétricos/Botoeiras de equipamentos;
Ÿ Volantes e alavancas de válvulas;
Ÿ Partes de equipamentos as quais são tocadas manualmente ;
Ÿ Implementar procedimentos especíﬁcos pra higienização de ferramentas de uso coletivo

tais como furadeiras, parafusadeiras, politrizes, esmerilhadeiras, soldadoras, entre outras;
Ÿ Limpeza e desinfecção pré e pós-turno da estação de trabalho, sendo:
Ÿ Limpeza especial três vezes por turno;
Ÿ Limpeza das ferramentas principais duas vezes por turno.
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Ÿ Dispor de um número maior de estações de lavagem/higienização e da disponibilização de

álcool em gel para as mãos;
Ÿ Instalação de estações de lavagem das mãos fora do edifício, ou dispensador de álcool em

gel, orientando a todos que utilizem antes de entrar no prédio;
Ÿ Manter ambientes bem ventilados ou aplicar a limpeza diária do ar condicionado pela

contratada;
Ÿ Estabelecer requisitos de inventário para equipamento de proteção individual/agentes de

limpeza e compras;
Ÿ Reforçar a coleta e desinfecção de equipamento de proteção individual reutilizáveis, como

macacão, luvas de couro, protetores auditivos, etc., bem como o descarte e disposição
adequados de equipamentos de proteção individual descartáveis e de serviços de saúde;
Ÿ Protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de um teste positivo para um

funcionário;
Ÿ Identiﬁcar empresas terceirizadas capazes de realizar limpeza escalonada para além da

rotina normal (frequência / escopo / método);
Ÿ Selecionar um fornecedor de backup para emergências;
Ÿ Distribuir o ﬂuxo de trabalhadores ao longo do dia como forma de evitar o contágio. Se

possível restringir o acesso de motoristas externos (caminhões, vans, etc.). Se viável, eles
devem sempre aguardar dentro do veículo e descer somente nas manobras internas e
período de descarregamento ou carregamento de cargas;
Ÿ Restringir o acesso a áreas especíﬁcas, visando evitar propagação em áreas sensíveis, por

exemplo, salas de controle, laboratórios, entre outros;
Ÿ As atividades têm horários possíveis diferenciados de acordo com a região do país e o porte

de cidade. A realidade local deve ser levada em conta para ajustar a sugestão do esquema a
seguir, que é apenas uma referência:

13

EQUIPE A

EQUIPE B

EQUIPE C

50%

50%

Grupo de Risco

1ª semana permanece
em home-oﬃce

1ª semana permanece
em home-oﬃce

2ª semana
(sendo 25% proprietário
de veiculo próprio) e 50%
por área.

2ª semana permanece
em home-oﬃce

Inicia 1ª semana,
(sendo 25% proprietário
de veiculo próprio)
e 50% por área

2ª semana permanece
em home-oﬃce

3ª semana
(sendo 25% proprietário
de veículo próprio) e 50%
por área, entrando às
7:00h e saindo às 15:00h.

3ª semana permanece
em home-oﬃce

3ª semana permanece
em home-oﬃce

4ª semana permanece
em home-oﬃce

4ª semana
(sendo 25% proprietário
de veículo próprio) e 50%
por área, entrando às 10:00h
e saindo às 20:00h.

4ª semana permanece
em home-oﬃce

5ª semana
(sendo 25% proprietário
de veículo próprio) e 50%
por área, entrando às
7:00h e saindo às 15:00h.

5ª semana
(sendo 25% proprietário
de veículo próprio) e 50%
por área, entrando às 10:00h
e saindo às 20:00h.

Inicia a 5ª semana junto
com os demais, em
horários alternados

Ÿ Alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes;
Ÿ Organize turnos alternados, se possível, para evitar aglomerações no local de trabalho;
Ÿ Considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses;
Ÿ Algumas empresas têm adotado a mudança de jornada, o que na prática reduziria o

número de contingente, e, portanto, o número de colaboradores expostos evitando
também aglomeração de pessoas. Não obstante, cada organização possui características
próprias e as opções devem ser adaptadas de acordo com a sua realidade;
Ÿ Considere a possibilidade de alterações de troca de turnos. Um turno sai antes que outro

chegue. Entre em uma área, saia em outra para evitar o máximo de contato possível. Se
uma transição segura puder ser feita no processo da planta, isso deve ser considerado;
Ÿ Outra prática considerada e mais restritiva seria a do Lock In, ou seja, os colaboradores

ﬁcariam conﬁnados na planta por vários dias, de forma voluntária e recebendo todos
recursos de alimentação, descanso e lazer necessários a saúde e bem-estar do
colaborador, sendo substituído por novo grupo ao ﬁnal desse período propiciando assim
maior proteção e minimização dos riscos por contaminação;
Ÿ Use identiﬁcação visual garantindo espaço entre as estações de trabalho. Um exemplo:

utilize placas brancas e azuis para diferenciá-las ou então adote turnos A e B, sendo 50% em
uma semana e 50% em outra semana;
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Ÿ Reforce o horário ﬂexível para entrar / sair para evitar aglomerações no transporte público

(7-10h de entrada - 15-20h de saída);
Ÿ Por 15 dias, mantenha apenas o turno do dia, o turno da noite mantenha em home oﬃce;
Ÿ Manter grupo de risco e PCD com movimento reduzido, em home-oﬃce. A exemplo de

outras empresas, menores aprendizes e estagiários têm sido remanejados para trabalho
em home-oﬃce, mas de novo, ﬁca a critério de cada empresa decidir a melhor opção;
Ÿ A empresa pode, por exemplo, adotar sistemática para que o acesso de funcionários seja

aprovado pelo líder de área;
Ÿ Mantenha uma sala de isolamento;
Ÿ Os casos suspeitos devem usar máscaras cirúrgicas em salas de isolamento e serviço de

saúde com as devidas recomendações;
Ÿ Requisitos de equipamento de proteção individual para pessoas que entram na sala de

isolamento: máscaras N95, luvas, óculos de proteção;
Ÿ A sala de isolamento deve ser desinfetada todos os dias.
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Em áreas administrativas e escritórios
Nas áreas administrativas e escritórios, recomenda-se a aplicação de Diretrizes
Gerais elaboradas pela alta direção, discutidas e validadas previamente com os
colaboradores. A instituição de Comitês envolvendo um colaborador da alta
direção e colaboradores de execução tem se mostrado bastante eﬁciente. Todas as
pessoas que entrem nas respectivas áreas devem fazer triagem de temperatura
(câmeras térmicas são mais produtivas).
A utilização de máscaras de proteção respiratória de uso não proﬁssional é prática
recomendada pela OMS, por órgãos de saúde brasileiros e por entidades de outros
países.
Porém, é importante ressaltar a necessidade da correta higienização das máscaras
para garantir a sua eﬁciência. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser
utilizados:
Ÿ Regras de uso da máscara:
Ÿ O uso da máscara de uso não proﬁssional é individual, não devendo ser compartilhada

entre familiares, amigos e outros;
Ÿ Mantenha para um dia típico de trabalho, ao menos duas máscaras, de forma que se

possa fazer a substituição quando a que estiver em uso ﬁcar úmida ou imprópria para
uso;
Ÿ Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para

minimizar os espaços entre o rosto e a máscara;
Ÿ Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não ﬁque ajustando a

máscara na rua;
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Ÿ Regras de troca, higienização e descarte da máscara:
Ÿ Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a

máscara;
Ÿ Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte

da frente;
Ÿ Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%)

por 30 minutos (caso a organização faça a opção por máscara de cores diferentes em
função dos dias de uso, alerte para o uso com água sanitária, pois irá descolori-las);
Ÿ A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de

água (por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável);
Ÿ Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e

sabão;
Ÿ Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão;
Ÿ A máscara deve estar seca para sua reutilização;
Ÿ Após secagem da máscara, utilizar o ferro quente e acondicionar em saco plástico.

Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade;
Ÿ Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade

comprometida, portanto não há uma recomendação do número de lavagem, bem como
a sua reutilização, pois dependerá dos fatores: tempo de uso x conservação x material
de confecção;
Ÿ Aos sinais de desgaste, a máscara deve ser descartada e uma nova máscara deve ser

usada. Em casos de dúvidas, procure o responsável designado pela sua organização;
Ÿ Orientações adicionais poderão ser encontradas no documento - Orientações gerais –

Máscaras faciais de uso não proﬁssional – ANVISA 03/04/20 no endereço eletrônico:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4
30184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7
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Além do uso das máscaras, outras recomendações identiﬁcadas para as áreas administrativas
são listadas a seguir:
Ÿ Aprimoramento do layout das mesas para atender à distância mínima segura entre os

funcionários – outra possibilidade é o uso de barreiras físicas quando possível;
Ÿ Buscar manter as portas e janelas abertas em tempo integral;
Ÿ Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir o número de participantes.

Também controlar o tempo de duração, procurando diminuí-lo;
Ÿ Dê prioridade a reuniões em ambientes virtuais com a utilização de ferramentas como

Zoom, Whatsapp e a criação de grupos de discussão no Teams;
Ÿ Limpeza especial três vezes por turno;
Ÿ Para os serviços de mensageiro é recomendado que se conﬁgure um sistema para coleta

ou entrega rápida de itens com o mínimo de contato humano;
Ÿ Limpeza das mesas, teclados e mouses duas vezes por turno;
Ÿ Manter uma sala de isolamento para casos suspeitos/fortuitos;
Ÿ Os casos suspeitos devem usar máscaras cirúrgicas em salas de isolamento e serviço de

saúde com as recomendações;
Ÿ Requisitos de equipamentos de proteção individual para pessoas que entram na sala de

isolamento: máscaras N95, aventais e luvas descartáveis e óculos de proteção;
Ÿ Tenha um coletor de lixo não recicláveis em cada setor/andar;
Ÿ A sala de isolamento deve ser desinfetada todos os dias.
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Áreas comuns de convivência
(refeitórios, cafeterias, sanitários, vestiários, entre outros)
Refeitórios:
Ÿ Recomenda-se um banner ou outra peça de comunicação na entrada do refeitório com

instruções detalhadas a respeito da higienização das mãos e do processo de retirada e
recolocação das máscaras, além dos cuidados relativos ao manuseio de utensílios de uso
comum;
Ÿ Aconselha-se que na entrada de recintos que ofereçam alimentos e bebidas disponham de

pias com água potável, sabão e álcool gel para higienização das mãos antes de se adentrar
ao local da refeição;
Ÿ Escalonar os horários de refeição;
Ÿ Manter um assento sim, um assento não – manter 1,5 metro de distanciamento nas mesas;
Ÿ Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e pontos de higienização dos funcionários (pias,

banheiros, etc.);
Ÿ Disponibilizar pratos prontos para evitar o self-service;
Ÿ Estimular os funcionários a higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool antes e

depois de entrar no restaurante;
Ÿ Orientar os funcionários a retirar a máscara facial descartável ao sentar-se, descartá-las ou

armazená-las temporariamente dentro de um saco plástico individual disponibilizado em
pontos especíﬁcos da organização e, posteriormente, jogá-la no coletor de lixo não
reciclável. Caso esteja utilizando máscara de uso não proﬁssional (de pano) a mesma
deverá ser retirada ao sentar-se e guardada em saco plástico individual disponibilizado em
pontos especíﬁcos da organização até o término da refeição, em seguida o colaborador
poderá reutilizá-la, trocá-la ou guardá-la para posterior higienização e reuso.
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Cuidados dos funcionários responsáveis pela elaboração da refeição:
Ÿ Garantir que todos os funcionários estejam usando máscaras e equipamento de proteção;
Ÿ Em caso de tosse/espirro descartar imediatamente qualquer alimento que tenha sido

exposto, deixar o ambiente ventilar e limpar as superfícies que possam ter sido afetadas;
Ÿ Limpar frequentemente o salão de alimentação: pelo menos quatro vezes ao dia;
Ÿ Organizar turnos especiﬁcamente para a limpeza, sem contato com as demais atividades

do estabelecimento;
Ÿ Considerar delimitação de espaços para uso de forma a garantir a recomendação de

distância entre as pessoas;
Ÿ Não compartilhamento de utensílios do refeitório (talheres, saleiros, galheteiros, pratos,

etc.).
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Sanitários:
Ÿ Tenha controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde;
Ÿ Tenha um coletor de lixo não reciclável em cada setor/andar;
Ÿ Mantenha as portas dos sanitários prioritariamente abertas para beneﬁciar a ventilação.

Vestiários:
Ÿ Escalonar os horários e intervalos de início e término do turno, a ﬁm de se evitar

aglomeração;
Ÿ Recomenda-se não estar presentes colaboradores de dois turnos, simultaneamente no

mesmo vestiário, ou seja, enquanto houver membros de um turno utilizando o espaço não
poderá ser ocupado pelos membros de outro turno;
Ÿ Aconselha-se estabelecer rotina de limpeza após a utilização do vestiário pelos

colaboradores de cada turno;
Ÿ Tenha um coletor de lixo não reciclável em cada setor/andar;
Ÿ Reforçar a aplicação das medidas de distanciamento social através de sinais, cartazes e

marcações no chão;
Ÿ Em um primeiro momento, fechar todas as salas de ginástica e os espaços de convivência,

se houver.
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DOMICÍLIO
Ÿ Em apartamentos, avalie a lotação de elevadores antes de ingressar em um, de forma a

garantir o distanciamento;
Ÿ Ao chegar em sua residência:
Ÿ Tire os sapatos fora de casa e higienize-os imediatamente;
Ÿ Tire as roupas e coloque-as em uma sacola plástica antes de colocar no cesto de roupas;
Ÿ Deixe bolsas, carteiras e chaves em uma caixa na entrada da casa;
Ÿ Higienize os celulares e óculos ao entrar;
Ÿ Não toque em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
Ÿ Tome banho imediatamente, sempre que possível. Quando não puder, lavar bem todas

as partes expostas;
Ÿ Tenha contato com outros membros da família somente após tomar banho;
Ÿ Higienize as embalagens que tenham sido trazidas de fora antes de guardá-las; lave

frutas e legumes com água e sabão neutro, higienize hortaliças em solução de água
sanitária.
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TRANSPORTE DE COLABORADORES

(RESIDÊNCIA-DOMICÍLIO-RESIDÊNCIA)
Nos transportes públicos

Ÿ Caso sua empresa adote regime de horários ﬂexíveis, evite horários de pico (entre 5h00 e

20h00), a ﬁm de evitar as aglomerações;
Ÿ Certiﬁque-se que os passageiros e funcionários utilizem máscara e higienizem as mãos

com água e sabão ou álcool em gel após sair do ônibus ou metrô e ao chegar em seu
ambiente de trabalho;
Ÿ Nos trens, ônibus e estações, mantenha a distância mínima de segurança entre

passageiros.
Nos transportes coletivos fretados
Ÿ Recomenda-se que todos os passageiros e funcionários utilizem máscara e higienizem

frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
Ÿ Utilize termômetro digital infravermelho de testa, sem contato, para aferir a temperatura

dos motoristas e outros colaboradores em todo início de rota;
Ÿ As frotas devem ser expandidas e o distanciamento entre pessoas deve ser garantido,

mantendo uma distância mínima segura. O distanciamento mínimo também deve ser
garantido nos momentos de embarque e desembarque;
Ÿ Em fretados, organizar para que passageiros sentem sempre em posições ﬁxas para

possibilitar a identiﬁcação de quem teve contato próximo em caso de transmissão;
Ÿ Todas as atividades de limpeza e higienização devem ser reforçadas.
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Nos transportes individuais (táxis, carros próprios e de aplicativos)
Ÿ Organizar esquemas de carona para diminuir a necessidade do transporte público. O

número de passageiros no veículo deve considerar regra de distância segura e todos os
passageiros devem usar máscara. Os passageiros devem sempre se sentar em posições
ﬁxas para possibilitar a identiﬁcação de quem teve contato mais próximo em caso de
transmissão;
Ÿ Quando o carro for utilizado por mais de uma pessoa, manter sempre os vidros abertos

para facilitar a circulação do ar;
Ÿ Reforçar a higienização do volante, das janelas, do câmbio, das portas e todas as outras

partes que são usualmente manuseadas;
Ÿ Preﬁra não entregar seu carro a manobristas, preﬁra estacionamentos onde você

estacione e possa levar a chave;
Ÿ Os prestadores de serviços de táxi e aplicativos devem se empenhar/esforçar para:
Ÿ Garantir a disponibilidade de álcool em gel para uso próprio e uso dos passageiros;
Ÿ Utilizar máscaras;
Ÿ Manter sempre os vidros abertos para facilitar a circulação do ar;
Ÿ Manter a maior distância possível uns dos outros e evitar o contato físico.
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ENTRADA DE VISITANTES
Ÿ Se possível suspender temporariamente visitas de fornecedores, vendedores etc.
Ÿ Em caso de acesso de fornecedores, vendedores etc., implementar procedimentos

especíﬁcos para entrada e circulação;
Ÿ A empresa pode adotar sistemática de acesso de visitantes, por exemplo:
Ÿ Pessoal de entrega e contratados não serão permitidos no 1º mês;
Ÿ No 2º mês, mediante pré-triagem do visitante com um questionário de saúde entregue ao

visitado responsável previamente. O questionário de saúde é sugestivo, devendo ser
elaborado pela equipe de proﬁssionais de saúde de sua empresa devidamente validado e
comunicado.
Ÿ Peça ao visitante que localize e comunique o visitado antes de entrar;
Ÿ Todos os materiais externos de visitantes, sejam fornecedores, prestadores de serviços,

entre outros que entrem na empresa devem ser higienizados;
Ÿ Evite realizar reuniões em área fechada e procure reduzir o número de participantes. Busque

controlar o tempo de duração, procurando diminuí-lo nesse momento.
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CAPÍTULO SOBRE
SEGURANÇA DE PROCESSO
Desde o início da pandemia, a Abiquim - Associação Brasileira da Indústria Química - está
empenhada em auxiliar não apenas seus associados, mas também o governo e sociedade em
geral.
Muito embora a Entidade seja, majoritariamente, formada por empresas de grande porte,
sempre foi fundamental prestar assistência às demais empresas ligadas ao setor.
Desde o ﬁnal de 2019, o Brasil e o mundo vivenciam a COVID-19, que ameaça a saúde e as
vidas das pessoas e das empresas. Nesse contexto, a Abiquim e seus colaboradores estão
ativamente engajados em disseminar boas práticas e orientações no auxílio à prevenção da
doença e também garantir a continuidade segura das atividades fabris.
Em junho de 2020, a Abiquim lançou o "Guia Orientativo das Atividades Face à Pandemia de
Covid-19". Esse compêndio de recomendações, desde sua concepção, foi pensado em ser
algo "vivo" e de sofrer constantemente atualizações. As experiências prévias de outros países
diante da pandemia contribuíram para que o Brasil pudesse tomar ações mais assertivas, de
modo que as recomendações aqui descritas levassem em consideração o que se entende por
melhores práticas para colaboradores e parceiros.
É importante esclarecer que essas orientações são meramente sugestivas e não excluem os
requisitos de saúde pública e controle de epidemia deﬁnidos pelas autoridades públicas de
sua localidade e demais entes da federação. Nesse sentido, reforça-se que as empresas
devem monitorar continuamente as publicações de organismos nacionais e internacionais
responsáveis pelo setor da Saúde para identiﬁcar possíveis atualizações das recomendações,
visando prevenir a proliferação de infecções.
Cabe lembrar ainda que, os lançamentos de novas edições deste guia serão sinérgicos e
complementares ao “Guia Orientativo para continuidade das atividades face à Pandemia de
Covid-19”, que trata do setor da indústria química, mas não somente restrito a ele. Dada a
complexidade dos vários temas tratados na Indústria Química, opta-se por fazê-lo em
fascículos, sendo que o presente capítulo tratará especiﬁcamente sobre Segurança de
Processos.
Portanto, o material a seguir traz um compilado das recomendações descritas no GUIA de
âmbito geral, como leis, portarias, instruções técnicas de entidades públicas nacionais e
internacionais de relevância complementadas com as orientações de Segurança de
Processos. Na sequência desse compilado há uma série de conselhos e ideias para gestão de
segurança e de saúde como resposta à crise atual, com base nas experiências, conhecimentos
e contribuições de empresas membros da Abiquim, – aderente às diretrizes do Programa
Atuação Responsável® – além de informações coletadas do CCPS - Centro de Segurança de
Processos Químicos e, por ﬁm, recomendações voltadas também à segurança de processos
elaboradas pela Associação das Indústrias Químicas do Reino Unido - CIA, ligada ao Conselho
Internacional da Associações das Indústrias Químicas - ICCA.
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ATUALIZAÇÃO DO ARCABOUÇO LEGAL BRASILEIRO LIGADO A PANDEMIA
Publicado no Diário Oﬁcial da União de 19/06/20, Portaria nº 20, de 18 de junho de 2020 CONJUNTA DA PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o MINISTÉRIO
DA SAÚDE, que estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e
mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações
gerais);
Publicado no Diário Oﬁcial da União de 19/06/20, Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE, que estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle
e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da
população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das
atividades e o convívio social seguro.
Publicado no Diário Oﬁcial da União de 29/06/20, Resolução Normativa nº 458, de 29 de
junho de 2020, a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, que altera a
Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a
cobertura obrigatória e a utilização de testes sorológicos para a infecção pelo Coronavírus
(COVID-19), em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil
Pública nº 0810140-15.2020.4.05.8300;
Publicado no Diário Oﬁcial da União de 30/06/20, PORTARIA Nº 15.400, DE 29 DE JUNHO DE
2020, PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e os incisos I e V do art. 71 do Anexo I do Decreto nº
9.745, de 08 de abril de 2019 (Certiﬁcados de Aprovação - CA);
Publicada, no Diário Oﬁcial de 03/07/20, a Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020 que torna
obrigatório o uso de máscaras. Tal publicação altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia, para deﬁnir que as
autoridades poderão adotar o uso obrigatório de máscaras de proteção individual como uma
dessas medidas.
Ficando deﬁnido que é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção
individual, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em:
Ÿ veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por

meio de táxis; e
Ÿ ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados.
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A Lei também deﬁne que as máscaras podem ser de uso não proﬁssional ou
proﬁssional/industrial e os órgãos, entidades e estabelecimentos deverão aﬁxar cartazes
informativos sobre o uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao
mesmo tempo dentro dos estabelecimentos.
Foi publicado no portal do site do Governo do Estado de São Paulo, no dia 08 de julho de
2020, o Protocolo de Testagem Covid-19 que visa orientar os gestores das empresas quanto
à prevenção e monitoramento das condições de saúde de seus funcionários. Neste protocolo
são apresentadas diretrizes e ações recomendadas para realizar a prevenção, triagem de
funcionários na entrada dos postos de trabalho, testagem, bem como ações de contenção a
serem tomadas no caso de identiﬁcação de casos positivos para COVID-19,
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagemcovid-19-v-04.pdf.

ATUALIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE ENTIDADES PÚBLICAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Máscaras de uso não proﬁssional - Recomendação da Organização Mundial da Saúde - OMS
OMS recomenda que máscaras de uso não proﬁssional tenham três camadas de diferentes
materiais.
Os governos em áreas com ampla transmissão de COVID-19 devem incentivar o uso de
máscaras de uso não proﬁssional no transporte público, em lojas e em outros locais onde o
distanciamento físico é difícil, recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), em
orientações atualizadas em 05 de julho de 2020.
Outra recomendação é a de que pessoas com mais de 60 anos ou que tenham problemas de
saúde pré-existentes devem usar máscaras de uso proﬁssional nesses ambientes, enquanto
todos os trabalhadores nas áreas clínicas dos estabelecimentos de saúde também devem
usá-las – não apenas aqueles que lidam com pacientes com COVID-19.
O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ponderou sobre o uso de máscaras,
enfatizando que elas são apenas parte de uma estratégia mais abrangente para derrotar a
doença,: "máscaras por si só não o protegerão da COVID-19”, e ressaltou que “As máscaras não
substituem o distanciamento físico, a higiene das mãos e outras medidas de saúde pública".
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AS TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO
A OMS emitiu as orientações atualizadas após uma análise das evidências disponíveis e ampla
consulta com especialistas internacionais e grupos da sociedade civil.
Ele contém novas informações sobre a composição de máscaras de tecido e outros
revestimentos faciais, com base em pesquisas encomendadas pela agência da ONU.
As máscaras podem ser compradas ou confeccionadas e devem ter três camadas: idealmente
um forro de algodão, uma camada externa de poliéster e um “ﬁltro” médio feito de
polipropileno ou algum outro material não tecido.
“Com essas três camadas, e nessa combinação, esse tecido pode realmente fornecer uma
barreira mecanicista de que, se alguém foi infectado com COVID-19, poderia impedir que
essas gotículas passassem e infectassem outra pessoa”, disse Maria van Kerkhove,
epidemiologista da OMS.

FIQUE EM CASA
A OMS continua recomendando que qualquer pessoa com sintomas de COVID-19 ﬁque em
casa e procure ajuda médica.
As pessoas que cuidam delas devem usar uma máscara médica quando estiverem no mesmo
cômodo.
“Se for absolutamente necessário que uma pessoa doente ou um contato saia de casa, devem
usar uma máscara médica”, disse Tedros. Enquanto isso, os pacientes conﬁrmados com
COVID-19 ainda devem ser isolados e tratados em um ambiente de saúde, enquanto todos os
seus contatos devem ﬁcar em quarentena.
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-communityduring-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus(2019-ncov)-outbreak
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SEGURANÇA DE PROCESSOS
Por mais segura que seja uma fábrica de produtos químicos, o risco de um incidente nunca é
zero, pois sempre haverá perigo associado a uma substância química e fatores externos que
podem afetar a operacionalidade segura de um processo. Em razão de incidentes graves
ocorridos no passado, sobretudo ao longo da década de 1980 em plantas químicas e
petroquímicas ao redor do mundo, os especialistas em processos químicos e petroquímicos
iniciaram o desenvolvimento de ferramentas que visavam identiﬁcar melhor os perigos,
mensurar os riscos e desenvolver sistemas de prevenção de incidentes e controle de
emergências. No início da década de 90, a partir destas iniciativas, nasce o termo Segurança
de Processos, ou simplesmente SEPRO.
De forma resumida, Segurança de Processo é como uma ferramenta analítica sistemática,
que impede a liberação de produtos químicos perigosos de equipamentos, tubulações e
tanques presentes em uma indústria. Produtos químicos perigosos incluem líquidos e gases
tóxicos, reativos, explosivos e altamente inﬂamáveis. A abrangência deste sistema é
composta de procedimentos organizacionais e operacionais, orientação de projeto,
programas de auditoria e uma série de outros métodos que abordaremos mais adiante.
Segurança de Processos se diferencia de Segurança do Trabalho quanto a probabilidade de
ocorrência e quanto a consequências do incidente. Enquanto acidentes de Segurança do
Trabalho são mais frequentes, mas com consequências menores, os incidentes de Segurança
de Processo, por sua vez, possuem baixíssima probabilidade de ocorrência, mas, caso
venham a ocorrer, as consequências podem ser de maior impacto.
O objetivo deste material é orientar o leitor e impulsionar a competitividade das empresas por
meio de melhoria em processos, criação de novos produtos e desenvolvimento de novas
áreas de atuação. O capítulo de Segurança de Processo apresenta uma visão abrangente,
apresentando aspectos tecnológicos e de gestão para controle dos perigos e riscos
associados aos processos industriais, buscando proporcionar informação sólida e aplicada,
alinhada com o que há de mais moderno na área.
A maioria das unidades industriais das empresas associadas à Abiquim e da Associação
Internacional das Indústrias Químicas do Reino Unido (CIA) teve a necessidade de continuar
trabalhando durante a pandemia, por serem classiﬁcadas como um setor de trabalho
essencial. No entanto, a maioria dos locais tem trabalhado com mão-de-obra reduzida, sendo
uma parte signiﬁcativa da equipe em casa, de modo remoto, e alguns processos estão
parados ou correm o risco de parada, a curto prazo e por tempo indeterminado.
Nesse momento de pandemia, os planos e procedimentos originais de uma unidade
industrial nas operações de parada e pré-partida/partida necessita de ajustes, levando-se em
conta novas alterações organizacionais, restrições e controles adicionais já em vigor. Tais
atividades que afetam a unidade industrial, os equipamentos de processo e as equipes
precisam ser cuidadosamente avaliadas, planejadas e gerenciadas para garantir operações
seguras.

Os incidentes de segurança de processos relacionados à partida já são conhecidos e bem
estudados e, infelizmente, continuam a acontecer. Foi amplamente divulgado em 7 de maio
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de 2020 que um vazamento de estireno de uma fábrica de produtos químicos no sul da Índia
resultou em várias mortes e centenas de hospitalizações. Embora os detalhes completos da
causa e, de fato, a extensão das vítimas demorem a surgir, foi relatado em artigo da BBC Ref.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52569636) que a perda de contenção ocorreu
quando a planta foi reiniciada após a Índia ter entrado em conﬁnamento em resposta ao surto
de coronavírus.
Para coincidir com o reinício de muitas plantas de produtos químicos, à medida que
diferentes países emergem dos efeitos do 'isolamento', o Conselho Internacional de
Associações Químicas (ICCA) lançou recentemente um alerta intitulado “Seja esperto:
reinicialização segura” (https://www.americanchemistry.com/Be-Smart-Safe-Restart.pdf),
destacando esse aspecto crítico de segurança das unidades de processo. Além de endossar as
orientações do ICCA, partes extraídas do documento da CIA, referencia-se aqui os principais
aspectos de nossa própria experiência aos quais as empresas devem prestar atenção especial
– felizmente, a maioria das unidades industriais estão acostumadas a parar e reiniciar os
processos ocasionalmente, por exemplo, para recuperação e outros projetos planejados de
manutenção e instalação.
O mesmo nível de atenção aos detalhes é essencial para a repartida segura pós pandemia mesmo que o local estivesse operando com restrições semelhantes às descritas no Reino
Unido, pode haver alguns aspectos do seu nível de operações que foram alterados; as
empresas precisam garantir que tudo isso seja gerenciado efetivamente quando você voltar
ao trabalho normal.

O que pode dar errado?
A importância das veriﬁcações de pré-partida/partida é bem reconhecida. As análises
utilizando a metodologia “bow tie” (Conhecido como diagrama da gravata borboleta,
ferramenta que realiza um levantamento de risco, de fácil entendimento por se apresentar de
modo visual e representa de forma eﬁcaz o risco, identiﬁcando e avaliando as principais
barreiras de segurança ausentes e as existentes entre um evento de segurança e um
resultado inseguro) por exemplo mostram claramente que algumas operações de
inicialização dependem fortemente de controles procedimentais, como operações de purga,
insuﬂamento e inertização, para evitar atmosferas inﬂamáveis e/ou explosivas na
reinicialização, por exemplo.
O desalinhamento das válvulas para a inicialização, com “vents” para a atmosfera ou retorno
para equipamentos não projetados para manter determinadas condições de ﬂuídos do
processo, são exemplos clássicos que causam perdas de contenção na reinicialização;
salientando a importância de realizar atividades de teste de vazamento em conjunto com as
linhas de processo.
Da mesma forma, o desalinhamento das válvulas, resultando no isolamento dos sistemas de
ventilação de emergência, pode levar a falhas catastróﬁcas subsequentes. Riscos de reação
química com materiais deixados em áreas externas, por mais tempo do que o previsto, que
podem aquecer ou esfriar com o clima, e ocasionar uma emergência.
A corrosão pode ter ocorrido mais rapidamente do que o esperado, causada por diluição,
condensação ou outros efeitos da temperatura, levando a fragilidades dos vasos e eventual
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perda de contenção. A instrumentação pode ter sido isolada durante os períodos de parada,
portanto a veriﬁcação dos intertravamentos (trips) antes da partida é importante para
conﬁrmar que os sistemas de controle não estão comprometidos.
Segurança de Processo baseada em riscos do CCPS
(com tópicos para tempos de interrupção)

Comprometimento com
o Processo de Segurança

Compreendendo
Perigos e Riscos

Gerenciamento
de Risco

Cultura de Segurança
de Processo

Lidere a resposta à crise
Comunique-se frequentemente
Compensar os impactos no desemprenho humano
Construa conﬁança
Mantenha um senso de vulnerabilidade em meio à crise

Conformidade com Padrões

Gerencie diferimentos
Continue seguindo os padrões

Competência da
Segurança de Processo

Otimize o treinamento on-line
Considere oportunidade de aprendizado no trabalho
Identiﬁque os principais recursos

Envolvimento dos
Trabalhadores

Envolver-se de forma criativa
Minimizar a documentação em papel

Divulgação das Partes
Interessadas

Comunicar-se
Reconhecer funções de suporte

Processo de Conhecimento
Gestão

Tornar as informações acessíveis

Identiﬁcação de Perigos
e Análise de Risco (IPAR)
(HIRA - Hazard Identiﬁcation
and Risk Analysis)

Seja ﬂexível com o IPAR (HIRA)
Manter o controle das decisões de risco
Avaliar o efeito da redução de pessoal
Gerencial riscos aumentados de segurança cibernética

Procedimentos Operacionais

Manter procedimentos

Práticas de Trabalho Seguras

Gerenciar ativamente o trabalho de manutenção
Abordar novas preocupações de segurança
Garantir a segurança dos dispositivos inteligentes

Integridade de Ativos
e Conﬁabilidade

Usar a avaliação baseada em risco
Continue a inspeção, teste e manutenção preventiva

Gerenciamento
de Empreiteiros

Colabore com contratados e integre planos de resposta

Treinamento e Desempenho
Garantia

Continue o treinamento básico de segurança

Gerenciamento de Mudanças

Continue a gerenciar mudanças
Reconhecer a mudança organizacional é fundamental
Antecipe mudanças organizacionais

Prontidão Operacional

Veriﬁque se você está pronto para operar

Condução de Operações

Gerenciamento de Emergência
Investigação de Incidentes

Manter um senso de vulnerabilidade
Gerenciar fadiga
Foco em comunicações operacionais especíﬁcas
Promulgar planos de gerenciamento de crises
Manter a capacidade de resposta a emergências
Continue aprendendo com os incidentes
Realizar análises de aprendizado

Aprendizado de
Experiência

Medição e métricas

Considere métricas especíﬁcas para a crise

Auditoria

Revisar o cronograma de auditoria
Considere os recursos de auditoria remota

Análise de Gerenciamento
& Melhoria Contínua

Envolva o gerenciamento

REF.: Material coletado da Monograﬁa do CCPS: SEGURANÇA DE PROCESSOS COM BASE EM RISCOS DURANTE TEMPOS
DISRUPTIVOS - PERSPECTIVAS PARA GERENCIAR SEGURANÇA DE PROCESSOS DURANTE E SEGUINDO A COVID19 CRISES
PANDÊMICAS E SEMELHANTES

32

DIRETRIZES PARA SEGURANÇA DO PROCESSO
BASEADOS EM RISCO (CCPS 2007)
Os principais alicerces do CCPS são as Diretrizes da Segurança de Processos Baseado em Risco
(CCPS 2007). Essas diretrizes de Risco Baseado em Segurança de Processos - RBPS são
aplicáveis o tempo todo, incluindo tempos difíceis como esse que passamos. Na situação
atual, a abordagem RBPS cabe perfeitamente como uma estrutura extremamente útil,
fornecendo informações para gerenciar a segurança do processo em um ambiente
disruptivo.
Citando o livro RBPS (CCPS 2007), “A abordagem do RBPS reconhece que todos os perigos e riscos
não são iguais: consequentemente, concentra mais recursos em perigos e riscos mais altos. A
principal ênfase da abordagem RBPS é colocar somente a energia necessária em cada atividade
para atender as necessidades previstas para essa atividade. Dessa forma, os recursos limitados da
empresa podem ser distribuídos de maneira ideal para melhorar tanto o desempenho de
segurança das instalações quanto o desempenho geral dos negócios".

“Critérios de segurança de processo baseados em riscos. Os esforços eﬁcazes para melhorar
a segurança devem ser baseados em:
Ÿ Uma compreensão dos riscos, riscos das instalações e suas operações;
Ÿ Um entendimento da demanda e dos recursos utilizados em atividades de segurança de

processos;
Ÿ Uma compreensão de como as atividades de segurança de processos são inﬂuenciadas

por uma cultura de segurança de processos dentro da organização." (CCPS 2007).

Considere esses três pontos à luz da atual pandemia:
Ÿ Os perigos e riscos de segurança do processo em nossas instalações devem ser

gerenciados a um nível aceitável como antes do início da pandemia;
Ÿ A demanda por recursos de suporte à Segurança do Processo continuará; no entanto, a

disponibilidade desses recursos pode ser impactada;
Ÿ Se entendermos a cultura de segurança de processos dentro da organização, em que

possam ser incluídos os impactos culturais da pandemia, isto acarretará uma mudança
positiva signiﬁcativa.
O desaﬁo atual, portanto, é atender às necessidades de RBPS em nossas instalações, levando
em consideração a atual interrupção global e ameaças aos recursos de segurança do
processo (serviços, pessoas, materiais, equipamentos, fundos).
O maior desaﬁo durante uma crise como esta pandemia é gerenciar o desempenho das
pessoas, levando em consideração fatores como ansiedade, estresse, e fadiga, que devem
ser abordados em Cultura de Segurança de Processos.
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CULTURA DE SEGURANÇA DE PROCESSOS
Um ambiente positivo em que os funcionários de todos os níveis estão comprometidos com a
segurança do processo. Isso começa nos níveis mais altos da organização e é compartilhado
por todos. Os líderes de segurança de processo conduzem esse processo.

Lidere a resposta à crise
Desenvolva e execute Planos de Continuidade de Negócios (BCP - Business Continuity Plans),
em que o desempenho da segurança do processo continua sendo um fator chave de sucesso.
Estabeleça equipes e estruturas de resposta para garantir que a situação em evolução seja
gerenciada com cuidado, pois ao longo do tempo são feitas alterações nos processos dos
negócios e na alocação de recursos. Crie e sustente uma cultura de “atenção plena coletiva”,
sempre considerando um ambiente com distrações, trabalhando remotamente e com níveis
limitados de pessoal na linha de frente.

Comunique-se frequentemente
Durante períodos de estresse, os funcionários estão interessados em saber e ouvir o que está
mudando, o que não está mudando e como a empresa está indo. Comunique-se
frequentemente e de maneira que possibilite o melhor entendimento dos funcionários.
Conduza reuniões de equipe por meio de videoconferências/videochamadas, divulgue em
quadros de avisos, realize palestras, use as mídias sociais. Mantenha uma sensação de coesão
da equipe durante tempos difíceis. Mantenha uma presença de liderança em campo.

Compensar os impactos no desempenho humano
Os seres humanos podem gerenciar um dado nível de carga de trabalho mental. Em
momentos como esses, quando essa carga de trabalho aumenta, devido às preocupações
com o trabalho e os problemas do lar, há uma maior probabilidade de distração e erros.
Gerencie a carga de trabalho para manter o desempenho, enquanto assimila o trabalho e as
demandas domésticas. Permita quebras de horários e alterne os horários de trabalho para
compensar as distrações durante um dia normal de trabalho.

Construa conﬁança
Trate todos com respeito, justiça e honestidade; características que são importantes para
criar conﬁança e comunicação em qualquer organização. Construa um ambiente
psicologicamente seguro. Isso permitirá que os funcionários se sintam confortáveis em
levantar preocupações ou trazer más notícias. Reconheça pessoas para identiﬁcar falhas e
sistemas deﬁcientes para criar um ciclo de feedback positivo com os trabalhadores.
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Manter um senso de vulnerabilidade em meio à crise
No choque com a organização e com as distrações da crise, é muito fácil perder o foco.
Reconheça que os riscos de segurança do processo continuam existindo e as barreiras que os
gerenciam podem ser comprometidas pela crise.

CONFORMIDADE COM AS NORMAS
Regulamentos, normas, códigos aplicáveis e outros requisitos emitidos pelos governos
federal, estadual e local, além dos padrões de consenso devem ser implementados.

Gerenciar adiamentos
Obtenha aprovação para diferimentos, com análise de risco documentada, para quaisquer
estudos regulamentares necessários, como PHA (Process Hazard Analysis - Análise de Riscos
de Processos), auditoria PSM (Process Safety Management - Gerenciamento de Segurança de
Processo), etc.

Continue a seguir os padrões
As unidades industriais podem estar no modo operacional reduzido durante tempos difíceis
e, portanto, novas construções/reformas são possíveis, no entanto, ainda devem seguir
códigos e normas, incluindo as internas. Os padrões incluem muitos aprendizados do setor a
partir de incidentes que são sempre relevantes, independentemente do ambiente de
negócios. A OSHA - Occupational Safety and Health Administration dos EUA publicou
re c e n t e m e n t e o “ 2 0 2 0 G u i d a n c e o n P re p a r i n g Wo r k p l a c e s f o r COV I D - 1 9 "
(https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf) para empregadores cumprirem a
Cláusula Geral de Dever da Lei em relação a esta pandemia.

COMPETÊNCIA EM SEGURANÇA DE PROCESSOS
Habilidades e recursos que a empresa precisa ter para gerenciar seus riscos de processo.
A veriﬁcação de que a empresa possui coletivamente essas habilidades e recursos, e a
aplicação dessas informações no planejamento de sucessão e gerenciamento de mudanças
organizacionais são imprescindíveis.

Otimize o treinamento on-line
Dadas as demandas atuais de recursos, adiar o treinamento presencial pode ser apropriado.
Aumente o treinamento on-line para aqueles que têm tempo para fazê-lo. Os funcionários
também podem trabalhar em busca de certiﬁcações proﬁssionais.
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Considere as oportunidades de aprendizado no trabalho
O treinamento formal fornece apenas uma fração de aprendizado. O aprendizado no
trabalho é a maior e mais impactante oportunidade de aprendizado. Em tempos como esses,
há projetos especiais, equipes de resposta e funções a serem preenchidas que proporcionam
grandes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

Identiﬁque os principais recursos
Identiﬁque backups dos principais recursos técnicos/especialistas em assuntos críticos que
possam estar indisponíveis. Identiﬁcar os principais recursos técnicos remotos faz com que a
equipe dos recursos técnicos especializados se lembre que ainda estão disponíveis e que
possuem experiência necessária para resolver problemas de forma rápida e segura.

ENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
Amplie o envolvimento do pessoal operacional e de manutenção em atividades de segurança
de processo, para garantir que as lições aprendidas pelas pessoas mais próximas ao processo
são consideradas e abordadas.

Envolver-se de forma criativa
Envolva os trabalhadores de diferentes maneiras, pois muitos estão trabalhando
remotamente. Considere uma chamada diária do grupo "café da manhã" ou "bebedouro"
para manter a confraternização e o trabalho em equipe. Solicite sugestões dos empregados
sobre como melhorar envolvimento dos trabalhadores remotamente e para ajudar com as
questões organizacionais atuais.
Pontos importantes a serem considerados nas avaliações de risco considerando o pessoal que
trabalha em casa ou se encontra em licença:
Ÿ Na transferência para o home oﬃce, as tarefas e tarefas críticas de segurança podem ser

realizadas de maneira igualmente eﬁcaz em casa?
Ÿ Quais tarefas críticas de SSMA Saúde/segurança e meio ambiente foram executadas por

essa equipe e se transferimos adequadamente a responsabilidade por essas tarefas para
outra equipe?
Ÿ Permitimos períodos de transferência de responsabilidades adequadas entre esses

funcionários?

Minimize a documentação em papel
Envolva os trabalhadores remotamente através de documentação eletrônica. Gerencie a
entrega de turnos eletronicamente para minimizar o contato. Utilize diários de bordo on-line
acessíveis a partir de locais remotos.
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DIVULGAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS
Atividades com a comunidade para ajudar os respondentes externos e o público a entender
os perigos da planta e potenciais cenários de emergência e como lidar com esses cenários.

Comunique-se!
As partes interessadas incluem funcionários, fornecedores e clientes, reguladores,
empreiteiros e comunidade. Comunique-se através de atualizações do site, e-mails,
telefonemas e através das mídias sociais. Comunique-se com a cadeia de suprimentos sobre
o que não é mais necessário e o que será necessário em maiores quantidades ou mais rápido.
Informe os clientes sobre quaisquer alterações na disponibilidade e no cronograma de
entrega. Garanta ao público que a segurança e o meio ambiente ainda são as principais
preocupações e solucione qualquer informação incorreta que possa ter sido comunicada nas
mídias sociais.

Reconhecer funções de suporte
Forneça suporte extra às partes interessadas internas SSMA (Saúde Segurança e Meio
Ambientes), RH e Compras, cujo papel pode mudar para se adaptar à crise para apoiar outras
operações de forma eﬁcaz. Avalie o que pode ser adiado durante este modo de operação (por
exemplo, novas entrevistas no local de contratação). Transﬁra responsabilidades daqueles
que estão sobrecarregados para aqueles que agora têm mais tempo.

PROCESSO DE CONHECIMENTO DE GESTÃO
A montagem e o gerenciamento de todas as informações são necessários para a realização de
atividades de segurança do processo. Veriﬁcar a exatidão dessas informações. Conﬁrme que
essas informações estão corretas e atualizadas. Essas informações devem estar prontamente
disponíveis para aqueles que precisam para realizar seus trabalhos com segurança.

Tornar as informações acessíveis
Forneça acesso remoto aos administradores que possuem conhecimento do processo, para
que eles possam permanecer como proprietários e especialistas para esse conhecimento.
Desta forma, eles podem enfrentar desaﬁos de acesso a documentos que não estão online e
priorizar a necessidade de converter documentos-chave em um formulário eletrônico
acessível.
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IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E ANÁLISE DE RISCOS - HIRA - (Hazard
Identiﬁcation and Risk Analysis)
Identiﬁque os riscos de segurança do processo e suas possíveis consequências. Deﬁna o risco
representado por esses cenários de risco. Trace recomendações para reduzir ou eliminar
riscos, reduzir consequências potenciais e reduzir a frequência de ocorrência. A análise pode
ser qualitativa ou quantitativa, dependendo do nível de risco.

Seja ﬂexível com a Identiﬁcação de Perigos e Análise de Riscos (HAZOP Hazard and Operability Study, PHA - Process hazard analysis, LOPA - Layer of Protection
Analysis etc.).
Considere três maneiras de gerenciar a Identiﬁcação de Perigos e Análise de Riscos o HIRA
(HAZOP, PHA, LOPA etc.).
1) A revalidação do HIRA usa muito menos recursos do que refazê-los;
2) Adie o HIRA das unidades de menor risco até que os recursos estejam disponíveis
novamente;
3) Conduza o HIRA usando tecnologia remota. As práticas recomendadas incluem o uso de
vídeo programas de conferência para compartilhamento separado do P&ID (diagrama de
tubulação e instrumentação) (Piping and Instrumentation Diagram) e para planilhas de
estudo. Envie os P&IDs eletronicamente aos participantes antes da reunião. Tenha um bom
hardware e resolva problemas de comunicação cedo. Se o HIRA não puder ser conduzido
efetivamente, então deve ser adiado, com aprovações adequadas.

Manter o controle das decisões de risco
Durante uma crise, os funcionários se esforçam para responder rapidamente às
necessidades atuais, às vezes com mais discrição do que durante o período normal de
operação. Certiﬁque-se de que a autoridade de decisão que impacta grandes riscos seja
mantida no nível apropriado na organização. Isso inclui a alocação de pessoal e recursos
ﬁnanceiros que suportam as barreiras que protegem contra grandes riscos de acidentes.

Gerenciar riscos relacionados aos níveis/conﬁgurações de pessoal
Avalie o efeito da redução dos níveis/conﬁguração de pessoal ou alteração dos
níveis/conﬁguração de pessoal nos controles administrativos creditados no HIRA.
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Gerenciar riscos de segurança cibernética
Com grande parte das comunicações presenciais sendo substituídas por comunicações
virtuais, aborde a segurança cibernética em relação ao uso de VPN e acesso remoto a
arquivos. Garanta que as barreiras contra ameaças à segurança cibernética estejam em vigor
e sendo devidamente monitoradas.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Mantenha instruções/procedimentos escritos para uma operação de fabricação que
descreve como a operação deve ser realizada com segurança e comunicar e esclarecer as
consequências de eventuais desvios de procedimentos, descrevendo as principais
salvaguardas e abordando situações especiais e emergências.

Manter procedimentos
Alguns funcionários podem sentir uma queda na carga de trabalho e ter tempo para atualizar
ou revalidar procedimentos. Forneça acesso remoto a procedimentos e documentos de
suporte. Inclua a força de trabalho na revisão, utilizando operadores que estão fora do turno
ou trabalhando remotamente. Indique os colaboradores de plantão que podem ser
contatados para obter suporte de como os procedimentos estão sendo elaborados.

PRÁTICAS DE TRABALHO SEGURAS
Procedimentos para manter e reparar equipamentos com segurança, como permissões de
trabalho, bloqueios de linha e permissões de trabalho à quente.

Gerenciar ativamente o trabalho de manutenção
Limitar os envolvidos em manutenção somente à manutenção de equipamentos críticos de
segurança e aos reparos essenciais necessários para garantir a conﬁabilidade e a segurança
operacional. Adiar o trabalho de alto risco para minimizar o risco da ocorrência de
emergências. Mantenha a vigilância para um local de trabalho seguro, especial atenção ao
trabalho à quente e outros processos que necessitem de permissão de trabalho (PT). Crie um
procedimento para solicitação de manutenção crítica.

Abordar novas preocupações de segurança
A crise introduziu novas preocupações e práticas de trabalho seguras associadas, como o
distanciamento social, a higiene adequada e o uso de eventuais equipamentos de proteção
individual - EPI, que devem ser incorporados aos procedimentos operacionais e de
manutenção existentes. Isso pode exigir novas abordagens para a realização de um trabalho,
como construir um andaime ou reparar uma bomba onde duas pessoas trabalham nas
proximidades.
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Veriﬁque se os dispositivos inteligentes são seguros para uso
Pode haver um desaﬁo de ter de realizar um trabalho com pessoal limitado no local, o que
pode incentivar o uso de dispositivos inteligentes e câmeras para fornecer "olhos" no campo.
Certiﬁque-se de que esses dispositivos sejam gerenciados pela política de trabalho quente
e/ou são intrinsecamente seguros para locais onde isso é exigido.

INTEGRIDADE E CONFIABILIDADE DE ATIVOS
Atividades que garanta que equipamentos importantes permaneçam adequados para sua
ﬁnalidade pretendida durante todo o seu serviço. Inclui a seleção adequada de materiais de
CONSTRUÇÃO; inspeção, testes e manutenção preventiva; e design para manutenção.

Use a avaliação baseada em risco
Use programas de inspeção baseados em riscos para priorizar atividades de manutenção
preventiva. Realize a Gestão de Mudança (Management Of Change) – MOC para avaliar o risco
e gerenciar quaisquer inspeções que sejam diferidas. Faça uma avaliação após a crise, com
vistas a realizar inspeções que foram adiadas.

Continue a inspeção, teste e manutenção preventiva
A redução da Inspeção, Teste e Manutenção Preventiva (ITPM) pode ser apropriada; no
entanto, a redução ou eliminação das atividades de manutenção terá um impacto a longo
prazo se não for adequadamente gerenciada. Atenção crítica deve ser dada aos cortes
orçamentários associados às atividades de integridade patrimonial. As reduções devem ser
focadas em equipamentos especíﬁcos e no risco avaliado, consequências a longo prazo
examinadas e gerenciadas usando o processo de Gestão de Mudança (Management Of
Change) - MOC. Os adiamentos e seus impactos podem continuar após o ﬁm da crise. O
gráﬁco abaixo mostra que cada vez que o preço do petróleo caiu; incidentes de segurança de
processos aumentaram. Isso é provavelmente resultado de uma redução nos gastos com
integridade patrimonial durante períodos de preço baixo do petróleo, a ﬁm de reduzir os
gastos. Esta é uma lição a ser aprendida.
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Crude Oil Price Versus Upstream Losses by year - 1974-2015
Source: Marsh Research
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GERENCIAMENTO DE CONTRATADOS
Práticas para garantir que os trabalhadores contratados possam desempenhar seu trabalho
com segurança, e que os serviços contratados não aumentem ou aumentem os riscos
operacionais das instalações.

Colaborar com contratados e integrar planos de resposta
Mantenha comunicações claras e frequentes com os contratantes residentes e não
residentes. Compartilhe recursos com sites vizinhos, quando apropriado para realizar um
trabalho crítico. Manter o nível adequado de treinamento de conscientização de segurança
para os contratados, que podem ser novos no local. Integre planos de resposta para obter um
resultado eﬁcaz.
Pontos importantes a serem observados nas avaliações de risco considerando rescisões de
contrato de curto prazo:
Ÿ Quais tarefas críticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente os colaboradores contratados

estavam realizando e que foram transferidas aos colaboradores próprios de forma
adequada e responsável?
Ÿ Concedemos períodos de transferência adequados do contrato para a equipe

permanente?
Ÿ Treinamos pessoas adequadamente para qualquer troca de papéis ou responsabilidades?

TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO
Instrução prática em requisitos e métodos de trabalho e tarefas para trabalhadores de
operação e manutenção, supervisores, engenheiros, líderes e proﬁssionais de segurança de
processos. Veriﬁque se as habilidades treinadas estão sendo praticadas com proﬁciência.
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Continue o treinamento básico de segurança
Forneça segurança básica, incluindo segurança de processos e treinamento de trabalho para
novos funcionários e contratados à medida que eles chegam ao local.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
Aplique no processo de revisão e sua devida autorização, caso haja propostas de mudanças
no design da instalação, operações, organização ou atividades antes de implementá-las, e que
as informações de segurança do processo sejam atualizadas.

Continue a gerenciar as mudanças
A maioria dos incidentes tem um gerenciamento do fator de mudança entre as causas.
Considere se a mudança é ou não uma prioridade neste momento. Seja proativo na
compreensão das implicações de curto e longo prazo das decisões. Minimize o tempo da
equipe em risco, garantindo que a mudança seja devidamente revisada.

Reconhecer a mudança organizacional é fundamental
Gerencie a mudança organizacional cuidadosamente e entenda os riscos. Especial atenção
para os colaboradores que realizam trabalhos em vários locais e se locomovem
constantemente, que deixam seus postos de trabalho ou se encontram em grupos em salas
de reuniões. Cuidado com as pequenas, mas importantes, tarefas que podem ser facilmente
negligenciadas. Veriﬁque as competências do pessoal à medida que as pessoas se desloquem
para novas atribuições/funções. Os líderes devem planejar para longo prazo e considerar as
mudanças organizacionais, e seu impacto, através da fase de recuperação e em operações
normais.

Antecipe a mudança organizacional
Antecipe os funcionários que estão de licença médica ou indisponíveis para o processo de
isolamento social e identiﬁque backups para funções-chave. Considere como as pessoas em
isolamento social podem trabalhar remotamente em outras tarefas para tirar a carga de
trabalho daquelas que estão no local de trabalho.

PRONTIDÃO OPERACIONAL
Avalie o processo antes da pré-partida ou partida das operações para garantir que o processo
possa ser iniciado com segurança. Aplica-se à partida das instalações após a mesma ser
desligada ou estar ociosa, bem como após alterações de processo e/ou manutenção.
Também se aplica partida de novas instalações.
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Veriﬁque se você está pronto para operar
Realize veriﬁcações de prontidão operacional com o pessoal competente antes da partida das
unidades que estão paradas. Minimize o tempo da equipe em risco, garantindo que as
revisões pré-partida (Pre Startup Safety Review - PSSRs) estejam totalmente concluídos.
Garanta a conclusão das ações identiﬁcadas durante a revisão de prontidão. Embora a
maioria da equipe possa estar trabalhando remotamente, uma equipe principal deve estar no
local para realizar a revisão.
Pontos importantes a serem observados considerando parada de curto prazo:
Ÿ Quais são os cenários potenciais de risco de acidentes graves e se temos os controles

certos para impedir que eles aconteçam?
Ÿ Nos casos em que se espera mudanças operacionais de curto prazo, mas caso a situação

mude e se torne de longo prazo, o que mais precisamos fazer para garantir a segurança e a
proteção ambiental?
Ÿ Quais são as tarefas críticas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança - incluindo a segurança

do processo - e quão resilientes somos contra as restrições de recursos; por exemplo, e se a
equipe crítica de processo ou manutenção não estiver disponível no momento apropriado?
Ÿ Quais procedimentos seguiremos, se os mesmos são adequados e como registraremos o

status da fábrica durante o período das operações alteradas e o reinício futuro previsto? Os
controles de gerenciamento de mudanças foram implementados e concluídos?
Ÿ Incluímos fatores humanos em nossa avaliação de riscos e consideramos adequadamente

os problemas de competência e fadiga do operador em relação à operação em tempos da
COVID-19?

Pontos importantes a serem observados considerando avaliações de risco para o reinício seguro:
Ÿ Todas as atividades de manutenção que estavam em andamento através das mudanças

nos arranjos de trabalho foram devidamente encerradas e existe alguma planta em parada
pronta para recomissionamento?
Ÿ Os novos acordos de transferência de turnos socialmente distanciados são

suﬁcientemente eﬁcazes para atividades críticas de startup?
Ÿ Quais são os possíveis cenários relevantes de risco de acidentes graves e se temos os

controles certos para impedir que eles aconteçam?
Ÿ Estamos cientes das causas e aprendizados de experiências passadas relacionadas às

partidas em nosso site e ainda temos tudo para evitar possíveis incidentes?
Ÿ Existem indicadores-chave de desempenho de segurança de processo atualmente nos

causando uma preocupação? Em caso aﬁrmativo, o que podemos fazer para resolvê-los?
Ÿ Comunicamos as consequências relevantes do cenário de risco de acidentes graves ao

pessoal e líderes do local, proprietários ou conselho de administração para ajudá-los a
entender a importância de garantir recursos adequados no momento?
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Ÿ Estamos usando a versão mais recente da nossa lista de veriﬁcação pré-partida? Estamos

conﬁantes de que todos os itens da lista estão em um estado adequado para a partida?
Recebemos informações de nossas análises de risco de processo ao compilar nossas listas
de veriﬁcação de partida? (ou seja, perdemos alguma coisa?)
Ÿ As equipes de operações são adequadamente treinadas e competentes para reiniciar?
Ÿ As equipes de operações têm o poder de parar se vivenciarem anomalias durante a partida

que precisam de investigação, em vez de continuar independentemente devido à pressão
do tempo?
Ÿ Foram considerados os problemas de Fatores Humanos (stress, fadiga, problemas

pessoais, distúrbios outros) do operador durante futuras operações?
Ÿ Quais são as tarefas críticas de saúde, segurança e meio ambiente e quão resilientes somos

contra as restrições de recursos (por exemplo, as pessoas críticas ao processo não estão
disponíveis no momento apropriado)?
Ÿ Como podemos agora construir a cultura de segurança positiva necessária para o site, se

ele ainda não estiver lá, ou como posso proteger nossa cultura de segurança no futuro, se a
tivermos?

CONDUTA DAS OPERAÇÕES
Meios pelos quais as tarefas de gestão e operacionais necessárias para a segurança dos
processos são realizadas de forma deliberada, ﬁel e estruturada. Os gestores devem garantir
que os trabalhadores realizem as tarefas necessárias e evitem desvios do desempenho
esperado.

Mantenha um senso de vulnerabilidade
Preste especial atenção às operações não rotineiras, pois estas requerem mais atenção, o que
pode ser um desaﬁo devido ao aumento da carga de trabalho, fadiga e distração devido à
crise. Essas operações não rotineiras podem incluir a troca de catalisador setup para
diferentes produtos, ou uma redução na capacidade produtiva. Concentre-se em mudanças
que podem tirar o processo de seu modo operacional seguro. Os líderes devem reforçar a
manutenção desse sentimento de vulnerabilidade por meio de suas comunicações.

Gerencie a fadiga
Saiba lidar com a fadiga caso esteja atravessando situações pessoais de desequilíbrio, na
redução de pessoal, em momentos ou ciclos de mudança, e onde seja necessária uma
atividade de maior responsabilidade. Determine horários que incluam rodízio de pessoal
para evitar acidentes e fadiga devido ao trabalho.

Concentre-se em comunicações operacionais especíﬁcas
Atividades especíﬁcas, como mudança de turno, instruções de turno e reuniões de turno,
assumem importância adicional, dadas as muitas mudanças durante a crise. Comunique-se
claramente. Certiﬁque-se de que o estado de manutenção e equipamentos esteja em ordem e
limpo para o próximo turno.
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GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
Planos para possíveis emergências que deﬁnem ações em caso de ocorrência das mesmas,
recursos para executar essas ações, práticas de exercícios, análise crítica, treinamentos ou
informações de/para funcionários, contratados, população do entorno e autoridades e a
comunicações com as partes interessadas no caso de ocorrer um incidente.

Implemente planos de gerenciamento de crises
Muitas empresas pesquisadas tinham uma pandemia em sua matriz de risco e tinham planos
de gestão de crises para lidar com isso. Atualize os planos com novas ameaças e meios para
lidar com essas ameaças não identiﬁcadas.

Mantenha a capacidade de resposta a emergências
Certiﬁque-se de que o número mínimo de pessoas envolvidas esteja disponível para o
atendimento à emergência. Coordene com grupos de PAMs - Planos de Ajuda Mútua e
RINEMs - Redes Integradas de Emergência, a ﬁm de que se possa complementar o
contingente e coordenar as capacidades de mitigação do evento. Coordene a aquisição e
distribuição de equipamentos de emergência em nível corporativo. Considere os desaﬁos
das atribuições das equipes tendo em mente a necessidade de isolamento social devido à
exposição ou doença.

INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES
Reforçar os processos de geração de relatórios, rastreamento e investigação incidentes e
quase acidentes para identiﬁcar causas-raiz, tomar ações corretivas, avaliar tendências de
incidentes e comunicar/disseminar as lições aprendidas.

Continue aprendendo com incidentes semelhantes
Experiências de falhas ou desastres organizacionais fornecem lições importantes. Os
acidentes ocorridos em Flixborough, LaPorte e Longford entre outros, tinham elementos
onde as operações não utilizaram conhecimentos e recursos técnicos. Em uma pandemia ou
crise na qual a equipe de suporte trabalha remotamente, é essencial manter a comunicação
com o gestor, seja em situações normais e anormais.

Realizar análises de aprendizado
Compartilhe relatórios de incidentes ou alertas externos do setor (por exemplo, Process
Safety Beacon, Pró-Química, CSB entre outros) virtualmente e em reuniões periódicas e
identiﬁque prontamente potenciais deﬁciências semelhantes, para detectar problemas com
antecedência. Considere como esse evento poderia acontecer e quais ações corretivas são
necessárias antes que o incidente ocorra.
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MEDIÇÃO E MÉTRICAS
Indicadores de processo com foco em desempenho de segurança, incluindo taxas de
incidentes e quase incidentes, bem como métricas que mostram quão bem os principais
elementos de segurança do processo estão sendo executados. Esta informação poderá ser
usada para impulsionar a melhoria da segurança de processos.

Considere métricas especíﬁcas para a crise
É importante manter/atualizar métricas durante a crise. Muitos dos dados coletados para
métricas geralmente estão disponíveis através de sistemas online. Pode ser apropriado criar
métricas para uso durante a crise como desempenho de sistemas de TI que permitem a
ocorrência do trabalho remoto, ou da participação de telecomunicações do grupo para
aumentar a sinergia com o grupo.

AUDITORIA
Promova a revisão crítica periódica do sistema de gestão de segurança de processos
desempenhado por auditores não designados ao site para identiﬁcar lacunas no
desempenho e oportunidades de melhoria, e acompanhe o fechamento dessas lacunas até a
conclusão.

Revise o cronograma de auditoria
Durante a crise, pode não ser um momento apropriado para trazer pessoas adicionais no
local e potencialmente distrair funcionários ocupados. Gerencie o diferimento de auditorias
internas e regulatórias. Embora as auditorias possam ser adiadas, continue a se auto veriﬁcar
se esse trabalho é feito corretamente e com segurança.

Considere oportunidades de auditoria remota
Considere a oportunidade de realizar algumas partes das auditorias durante esse período,
como a revisão de incidentes, procedimentos, documentos de conhecimento de processos e
outras informações online. Continue auditando as partes no local da auditoria após a crise,
quando a disponibilidade de pessoal for normalizada.

ANÁLISE CRÍTICA E MELHORIA CONTÍNUA
Uma importante ação dos gerentes para deﬁnir as expectativas e as metas da segurança do
processo com sua equipe é analisar o desempenho e o progresso em direção a esses
objetivos. Pode ocorrer em uma equipe ou em uma reunião de "equipe de liderança" ou
individualmente. Pode ser facilitado pelo líder de segurança do processo, mas pertence ao
gerente de linha essa responsabilidade.
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Envolva o gerenciamento
A liderança deve manter um foco na segurança do processo. Reúna-se regularmente com a
gerência e a liderança para garantir a comunicação de novas expectativas e a condução segura
das operações durante esse período. A coesão da equipe é importante em tempos de
isolamento e incertezas.

Um Caso
Conﬁrmado

Nenhum
Caso

Ativar Gerenciamento de
Incidentes e Gerenciar Ações

Preparação & Prevenção
è

Estabelecer
equipe de
resposta

è

Parar viagens
não criticas

è

è

Fornecer
Suprimentos de
higiene
(desinfetantes)

Limitar as
reuniões da F2F

è

Parar todas as
viagens de
negócios

Aumentar a
limpeza

è

è

è

è

è

è

è

Ativar equipe de
resposta

è

Limitar os
visitantes

Comunicar e
educar pessoal
(eletrônicos,
sinalização)

è

Ativar o trabalho
da política de
trabalho em casa

è

Continuar com a
política de
trabalho em casa

è

Contínuar com a
política de
trabalho em casa

è

Limite para
apenas visitantes
essenciais

è

è

è

Limitar a
manutenção e
projetos não
críticos

Reduzir o pessoal
para apenas
pessoal essencial
e manutenção
crítica

Reduzir o pessoal
para apenas
pessoal essencial
e manutenção
crítica

è

Cessar viagens
de negócios

è

è

Cessar a
participação em
eventos externos
/ reuniões

Reduzir a equipe
operacional e o
ciclo de turnos

è

Cessar viagens
de negócios

è

Cessar a
participação em
eventos
externos/
reuniões

è

Continuar a
triagem de
segurança

è

Comunicar e
educar pessoal
(eletrônicos,
sinalização)

è

Envolver
provedor de
saúde

Comunicar as
partes
interessadas

è

Impor licença
médica

è

Adotar as
diretrizes da OMS

è

Estabelecer a
triagem de
segurança

è

Avaliar
implicações de
segurança do
processo

Estado de
Emergência

Surto
Comunitário

Vários
Casos

è

Cessar viagens
de negócios
Cessar a
participação em
eventos
externos/
reuniões

è

Comunicar com a
equipe

è

Continuar a
triagem de
segurança

Comunicar com a
equipe
Aumentar a
triagem de
segurança

è

Gerenciar as
partes
interessadas

Quadro de resposta generalizada da CCPS
(empresa Membro)

47

REFERÊNCIAS
ABNT PR 1002 - Baseada no Documento AFNOR SPEC S76-001 - PRÁTICA RECOMENDADA Máscaras de proteção respiratória de uso não proﬁssional - Guia de requisitos básicos para
métodos de ensaio, fabricação e uso
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais
de uso não proﬁssional - 03/04/2020
NOTA TÉCNICA COE SAÚDE Nº 42 DE 31 DE MARÇO DE 2020 - Uso de máscaras artesanais
saúde - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde - Superintendência de Atenção Integral
à Saúde Comitê Estadual de Emergências em Saúde Pública
NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS - Ministério da Saúde - Secretaria de
Atenção Primária à Saúde - Departamento de Saúde da Família Coordenação-Geral de
Garantia dos Atributos da Atenção Primária
Ofício circular SEI nº 1088/2020/ME - Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores
em razão da pandemia da COVID-19 – 2703/2020
Plano de retomada da atividade econômica após a quarentena – FIESP – 18/04/2020
Getting your workplace ready for COVID-19 – World Health Organization (WHO) –
03/03/2020
Recovering from COVID-19 Building Closures – American Industrial Hygiene Association
(AIHA)
Guidance for General Oﬃce Settings – American Industrial Hygiene Association (AIHA)
Guidance for Warehouse and Logistics Industry – American Industrial Hygiene Association
(AIHA) – 2020
Guia SESI de prevenção da COVID-19 nas empresas
Orientações para o retorno ao trabalho da indústria calçadista – ABICALÇADOS
Advice for Workers and Employers – IndustriALL Global Union
A safe and healthy return to work during the COVID-19 pandemic – International Labour
Organization (ILO)
Protocolo de Medidas Essenciais de Prevenção e Segurança para os Colaboradores da
Industria Automobilística COVID 19 – ANFAVEA
Guidance for Managing Suspected and/or Conﬁrmed Cases of COVID-19 at Your Facility –
American Chemistry Council (ACC)

48

REFERÊNCIAS
CCPS 2007. Diretrizes para Segurança de Processo Baseada em Risco, Centro de Segurança de
Processo Químico, Instituto Americano de Engenheiros Químicos, Nova York, NY, 2007.
Monograﬁa foi criada por um subcomitê de membros da CCPS, supervisionado pelo Dr. Anil
Gokhale, Diretor, Projetos do CCPS. A equipe foi iniciada por Ramesh Harrylal, a Companhia
Nacional de Gás de Trinidad e Tobago Ltd. e incluía Jerry Forest, Celanese; Elliot Wolf,
Chemours; Jennifer Bitz, CCPS; e Cheryl Grounds, CCPS. É disponibilizado para uso sem
obrigações legais ou premissas (ou seja, use por seu próprio risco). Esta monograﬁa foi
revisada por Louisa Nara, Diretora Técnica Global do CCPS. Correções, atualizações, adições e
recomendações devem ser enviadas ao Dr.Gokhale em anilg@aiche.org.
A CCPS reconhece e agradece os seguintes por sua contribuição para este documento,
Amplify Consultants, Celanese, ChampionX, CP Chem, Exida, ExxonMobil Corporation,
Hengyuan Reﬁning Company, Koch Company Services, Kuwait Oil, NovaChem, The National
Gas Company of Trinidad and Tobago Ltd., and Petro Rabigh.
Gerenciamento de riscos - os riscos que podem destruir seus negócios '(2017)
Líderes seniores - O que você precisa saber sobre liderança em riscos graves '(2019)
Conhecimento de segurança do IChemE Safety Center: principais lições dos incidentes
durante as operações de inicialização, março de 2018
Instituto de Energia: Prontidão operacional e inicialização do processo: orientações para
atender às expectativas da estrutura de gerenciamento de segurança de processos da EI
eMARS - Prevenção e preparação para acidentes químicos: medidas de pandemia e segurança
de processos químicos

49

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco C - 4º andar
Vila Olímpia, São Paulo
Cep: 04551-065 - Fone: 11 2148-4700

abiquim.org.br

