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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa da segurança
operacional e de integridade das instalações de poços produtores de petróleo e de
poços injetores de fluidos, na percepção dos operadores de campos terrestres
(onshore) produtores de petróleo, para atender requisitos de regulamentos
técnicos (RT’s) de sistemas de gerenciamento de segurança operacional,
integridade das instalações e de poços (STSGSO, RTSGI e RTSGIP) definidos
pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com
abordagem quali-quantitativa e método estudo de casos em cinco campos terrestres produtores de petróleo
A, B, C, D e E, localizados no nordeste brasileiro, com aplicação de questionários de percepção
estruturados com 122 perguntas, na escala Likert de cinco pontos, com opções de respostas: “concordo
totalmente”; “concordo parcialmente”; “indiferente”; “discordo parcialmente” e “discordo totalmente”,
aplicados a um total de 90 profissionais da área operacional, com tempo médio de empresa 1 ano a 5 anos
(78%) e variando de 6 anos a 20 anos (22%). Nos resultados da análise comparativa das percepções das
equipes por campo produtor de petróleo na Categoria A-GTC de gestão e transferência do conhecimento
observaram-se quantitativos e percentuais relevantes de respostas para “discordo”, como: campo produtor
A 301(25%) respostas; campo produtor B 340(23%) respostas e campo produtor D 318(36%). E no campo
produtor C obteve um quantitativo positivo de 593(66%) respostas e no campo produtor E 537(59%)
respostas “concordo”. Nos resultados da categoria B-PPI sobre a integridade das instalações e segurança
operacional dos poços produtores e poços injetores, verificaram-se também quantitativos e percentuais
relevantes de respostas “discordo”, sendo no campo produtor A 359(29%) respostas; campo produtor B
418(27%) e no campo produtor D 183(20%) respostas com mediana igual a 3.7, caracterizando que mais
de 50% das respostas foram “concordo”. E no campo produtor E obteve um quantitativo positivo de
663(71%) respostas “concordo”. Conclui-se que os campos produtores A, B e D apresentaram desvios
relevantes na categoria A-GTC caracterizando lacunas na gestão e transferência do conhecimento, e assim
como na categoria B-PPI quanto a integridade das instalações e a segurança operacional nos poços
produtores de petróleo e poços injetores de fluidos, caracterizando riscos potenciais para incidentes,
acidentes e não conformidade em auditorias internas e externas, com probabilidade de alto de infração. Já
os campos produtores C e E apresentaram os melhores desempenho em gestão e transferência do
conhecimento, e o campo produtor E obteve o melhor desempenho em integridade das instalações e na
segurança operacional em poços produtores de petróleo e nos poços injetores de fluidos.
Palavras-chave: Regulamentos Técnicos. Integridade das Instalações. Segurança Operacional. Campo
Produtor de Petróleo. Agência Nacional de Petróleo.
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1. Introdução
Na indústria do petróleo o processo de exploração e produção através das concessões produtoras
de petróleo e de gás natural trazem na essência das suas atividades e tarefas críticas de
prospecção, extração, produção e serviços, perigos de acidentes, à saúde dos trabalhadores e de
geração de resíduos (subprodutos), que podem representar riscos para as pessoas e para o meio
ambiente, sendo necessária adotar práticas de gestão e operacionais que minimizem os riscos,
como requisitos decisivos na preservação da vida e elemento básico na busca da excelência
ambiental.
Neste contexto, considerando os riscos das atividades e tarefas críticas da exploração e
produção de petróleo, as exigências legais definidas nos regulamentos técnicos dos órgãos
reguladores e fiscalizadores, como a Agência Nacional do Petróleo (ANP) surgem à
obrigatoriedade recente das empresas atuantes nesta área, incorporar na gestão global da
organização, as melhores práticas de segurança operacional e de integridade das instalações e
equipamentos de produção de petróleo, para minimizar os possíveis desvios ou falhas dos
sistemas, instalações, processos produtivos, produtos e serviços, e assim garantir a integridade
física das instalações e confiabilidade dos equipamentos dos campos maduros produtores de
petróleo e gás natural no Brasil (MANÇU, 2013).
Portanto, este artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa da segurança
operacional e de integridade das instalações de poços produtores de petróleo e de poços
injetores de fluidos, na percepção dos operadores de campos terrestres (onshore) produtores de
petróleo, para atender requisitos de regulamentos técnicos (RT’s) de sistemas de gerenciamento
de segurança operacional, integridade das instalações e de poços (STSGSO, RTSGI e RTSGIP)
definidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

2. Revisão da literatura
Para Queiroz (2017) a cadeia produtiva do petróleo e de gás natural é composta por dois tipos
de fluxos: o fluxo upstream, representada pelas atividades de exploração e produção, em
campos produtores terrestres (onshore) e campos marítimos (offshore), e pelo fluxo
downstream, representada pelas atividades de escoamento, refino, transporte, distribuição e
comercialização, até os consumidores finais, demonstrado na Figura 1.
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Figura 1 - Estrutura dos três fluxos da cadeia produtiva da indústria de óleo e gás

Fonte: IBP (2015)

Segundo Oliveira (2007) a exploração de petróleo e gás natural envolve as atividades de
investigação, prospecção e perfuração de poço terrestre (onshore) e/ou marítimo (offshore),
para descobertas jazidas/reservatório de petróleo. Atualmente, os grandes volumes de produção
de petróleo e de gás natural são provenientes dos poços produtores de petróleo e de gás natural
marítimos (offshore) e com os menores custos de extração.
A área de exploração e produção de petróleo e gás natural, quando comparado com os diversos
setores da indústria do petróleo brasileiro, caracteriza-se como uma das áreas de maior risco
econômico, assim como para a segurança, meio ambiente e saúde ocupacional, e de maior
rentabilidade. Segundo Mançú (2018) o processo de exploração e produção, engloba as
atividades de exploração, desenvolvimento da produção, a produção de petróleo e gás, através
da elevação de petróleo e gás, coleta, separação, tratamento e transferência do petróleo para a
refinaria, movimentação e processamento do gás para empresa distribuidora.
A importância e impacto econômico da exploração e produção destaca-se por conta dos grandes
investimentos associados às atividades desenvolvidas nos campos produtores de petróleo,
durante as fases de perfuração e completação de poços produtores de petróleo e de poços
injetores de fluidos, com contratação de serviços, aquisição de bens materiais, tubulações,
embarcações, máquinas e equipamentos. Corroborando, a partir de estimativas obtidas a partir
de dados do IBGE em 2010, indica que a cada R$ 1 bilhão de investimentos em exploração e
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produção gera R$ 440 milhões de inclemento de renda e pouco mais de 23 mil novos postos de
trabalho em outros setores (HEZEL, 2014).
Os campos produtores de petróleo terrestre (onshore) e marítimo (offshore) no nordeste
brasileiro são caracterizados de campos maduros, porque tem mais de trinta anos em operação,
com instalações antigas, atividades e tarefas críticas que podem caracterizar risco de acidentes
e de vazamentos de fluidos (óleo, água, gás e vapor), com riscos para a segurança operacional,
saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente, assim como para requisitos de qualidade de
produtos e serviços.
Para Thomas (2004) e Mançú (2018), os campos terrestres produtores de petróleo do nordeste
brasileiro são antigos e têm uma baixa participação na produção de petróleo em torno de 5% no
Brasil, com ocupação de uma extensão territorial, estruturado por milhares de poços produtores
de petróleo e de gás natural (Figura 2) e por poços injetores de água, gás e vapor, através dos
métodos de elevação natural e artificial de petróleo, sendo os principais: poço surgente (S), gas
lift (GL), bombeio mecânico (BM), bombeio de cavidades progressivas (BCP) e bombeio
centrífugo submerso (BCS), poço injetor de água (IA) (Figura 3), injetor de gás (IG) e poço
injetor de vapor (IV).
Figura 2 - Poço produtor de petróleo e gás

Fonte: Foto do autor, 2020

Figura 3 - Poço injetor de água produzida

Fonte: Foto do autor, 2020

Os métodos de elevação natural e artificial elevam o petróleo, água e gás, e às vezes até com
presença de areia misturada na emulsão, escoado pela coluna de tubos de produção, conhecido
como também de escoamento vertical, e movimentam esses fluidos com contaminantes ácidos
(H2S e/ou CO2), por tubulações/dutos (linhas de produção e/ou de injeção) de aço de 2”, 3” e 4”
(Figura 4), de produção de petróleo e de injeção de fluidos.
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Figura 4 - Linhas de produção e de injeção de fluidos

Fonte: Foto do autor, 2020

Os fluidos (óleo, água e gás com presença de areia, H2S ou CO2) contaminados e abrasivos,
escoados desde o reservatório de petróleo até os tanques de armazenamento na superfície
contribuem para a degradação e corrosão excessiva dos equipamentos e tubulações dos poços
produtores e injetores, que também estão expostos às extensas áreas geográficas, aos
intempéries (sol, chuva, umidades e vegetação) e também a vandalismo de terceiros, sendo
necessário definir a padronização, treinar os empregados próprios e contratados, sistematizar
rotinas diárias, inspeções e manutenções frequentes nas instalações e equipamentos, para
garantir a integridade das instalações, segurança operacional, preservação ambiental e da saúde
dos trabalhadores, qualidade dos serviços e dos produtos, conforme definidos nos regulamentos
técnicos da ANP e nas normas ISO do SGI.
Entretanto, os regulamentos técnicos da ANP para os sistemas de gerenciamento de segurança
operacional (RTSGSO), gerenciamento de integridade estrutural das instalações (RTSGI),
integridade de dutos terrestres (RTDT) e gerenciamento da integridade de poços (RTSGIP) têm
como objetivo estabelecer requisitos e diretrizes para implementação visando à segurança
operacional das instalações marítimas e terrestres de perfuração e produção de petróleo e gás
natural, a proteção da vida humana, do meio ambiente, à integridade dos ativos da União, de
terceiros e do Operador do Contrato (ANP, 2007; ANP, 2010; ANP, 2011 e ANP, 2016,
GOUVEIA; MANÇÚ E CORDEIRO, 2019).
Quanto à abrangência o regulamento técnico (RTSGIP) se aplica aos poços produtores de
petróleo e aos poços injetores de fluidos terrestres (onshore) e marítimos (offshore),
relacionados às atividades de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural,
estruturado com 17 (dezessete) Práticas de Gestão do RTSGIP com requisitos obrigatórios
(Figura 5), para a integridade das instalações e segurança operacional dos poços produtores e
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injetores das concessões produtoras de petróleo (ANP, 2016, GOUVEIA; MANÇÚ E
CORDEIRO, 2019).

Figura 5 - Praticas de Gestão do RTSGIP de aplicação obrigatória no E&P

Fonte: Adaptado de ANP (2016), Gouveia; Mançú e Cordeiro (2019)

Para estruturar um sistema de gestão global integrado, com foco na integridade das instalações,
segurança operacional e saúde no trabalho torna-se relevante correlacionar os requisitos dos
requisitos dos regulamentos técnicos RTSGSO, RTSGI e no RTSGIP da ANP, para facilitar à
sistemática de implementação desses requisitos em todas as fases dos processos de exploração
e produção de petróleo e gás natural, com práticas de gestão e operacionais a partir dos poços
produtores de petróleo e poços injetores de fluidos.

3. Metodologia
Esta pesquisa quanto aos objetivos classifica-se como exploratória e descritiva, com abordagem
quali-quantitativa, e estratégias de pesquisa bibliográfica e documental, através do método
estudo de multicasos em cinco campos produtores de petróleo e de gás natural do nordeste
brasileiro, classificados como: campo A; B; C; D e E. Segundo Gil (2016) e Lacerda (2015), a
pesquisa exploratória tem por objetivo desenvolver, explicar e modificar conceitos e idéias para
a formulação de abordagens posteriores e a pesquisa descritiva busca descrever com exatidão
os fatos e fenômenos de determinadas realidades. Já o estudo de caso é uma pesquisa empírica
que permite a investigação de processos organizacionais e administrativos, com foco no caso e
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na perspectiva holística, com aplicação em diferentes campos e o pesquisador não tem controle
sobre eventos e variáveis (YIN, 2015; LACERDA, 2015; MARTINS, 2016; GIL, 2017).
Quanto aos instrumentos de coleta de dados foram aplicados questionários de percepção para
90 empregados próprios e contratados, com 122 perguntas fechadas e opções de respostas na
escala Likert variando de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” e cálculo da
mediana, distribuídas em 2 (duas) categorias, sendo: categoria A-GTC para avaliar a gestão e
transferência do conhecimento nos campos produtores de petróleo; e categoria B-PPI para
verificar a integridade das instalações e equipamentos e segurança operacional dos poços
produtores de petróleo e injetores de fluidos.

4. Resultados e discussão dos questionários de percepção aplicados aos empregados
próprios e contratados dos campos produtores A, B, C, D e E
Nas análises dos dados sociodemográficos dos 90 participantes da pesquisa nos cinco campos
produtores A, B, C, D e E, quanto ao tipo de estrutura 80 (89%) participantes trabalham apenas
com poços e 10 (11%) trabalham em estações e poços, e desses 20 (22%) trabalham no campo
A e 25 (28%) no campo B, sendo estes os maiores em quantidade de instalações e de poços; e
15 (17%) participantes em cada um dos campos C, D e E.
Quanto à função e vínculo empregatício observam-se que 58 (64%) dos participantes foram de
operadores contratados; 27 (30%) de operadores próprios. No grau de instrução prevalece a
formação técnica de nível médio igual a 66 (73%) e 14 (11%) de formação técnica de nível
superior. Para o regime de trabalho destacam-se as equipes que trabalham no administrativo
igual a 78 (87%) e 10 (11%) no turno ininterrupto; e quanto ao tempo de empresa 70 (78%)
tinham de 1 ano a 5 anos, conforme Tabela 1.
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Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos 90 participantes na pesquisa por campo

Fonte: Dados da pesquisa

Para a pesquisa dos 5 (cinco) campos produtores de petróleo e de gás natural A, B, C, D e E
foram tabulados 90 (noventa) questionários cada totalizando 122 perguntas, estruturadas com
base em requisitos dos regulamentos técnicos RTSGI e RTSGIP da ANP, agrupadas em 2
(duas) categorias A-GTC e B-PPI, sendo:
• Categoria A-GTC - gestão e transferência do conhecimento das políticas de
QMSOI&ST, padronização das atividades e tarefas, documentação técnica e outros com
60 perguntas; e
• Categoria B-PPI - integridade das instalações e segurança operacional de poços
produtores de petróleo, poços injetores de fluidos, tubulações, dutos, satélites e/ou
multivias de escoamento da produção de petróleo e do escoamento da injeção de fluidos
com 62 perguntas.
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4.1. Resultados das respostas dos questionários da categoria A-GTC sobre a gestão e
transferência do conhecimento, quantitativos, valores percentuais e medianas
Para analisar as práticas de gestão e transferência do conhecimento foram elaborados questões
sobre: documentação de segurança operacional (DSO) da instalação, descrição da unidade
terrestre (DUT), desenhos dos processos, plantas “As Biult”, como construído e de classificação
elétrica de área, fluxogramas de engenharia e de processos, estudos de riscos de processos APR
e HAZOP, manuais de operação e de segurança, políticas de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde (SMS), procedimentos de diretrizes, de processos e operacional/execução, mapa de risco,
alvará de funcionamento, licença ambiental de operação (LAO), atestado de vistoria de corpo
de bombeiro (AVCB), treinamentos, capacitação e educação, gestão de mudança de tecnologia
e de pessoas, comunicação interna e outros.
Nos resultados dos dados consolidados foram totalizados um quantitativo geral de 5400
repostas na escala Likert, sendo: 1610 (30%) respostas “concordo totalmente”, 1249 (23%)
respostas “concordo parcialmente”, 1296 (24%) respostas “indiferente”, 663 (12%) respostas
“discordo parcialmente” e 582 (11%) respostas “discordo totalmente”, com medianas variando
de 2 a 5 nas respostas e média geral da mediana igual a 3.7, indicando que mais de 50% dessas
respostas foram “concordo”, conforme demonstração na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados das perguntas dos questionários da categoria A-GTC relacionadas à gestão e transferência
do conhecimento dos campos produtores A, B, C, D e E
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Fonte: Dados da pesquisa

Nos resultados das respostas consolidadas dos participantes dos cinco campos produtores
observam-se também respostas de “discordo totalmente” e respostas de “discordo
parcialmente”, quanto o acesso à sistemas informatizados, procedimentos operacionais e de
diretrizes, disponibilidade para consultas de documentação técnica da instalação, estudos de
riscos APR e HAZOP e licença ambiental, sendo 28 variáveis (Tabela 2) com desvios mais
relevantes para a gestão e transferência do conhecimento.
Na análise do quantitativo (QTD) geral das 5400 respostas com valores percentuais (%) e
cálculo da mediana definida na Tabela 3 a seguir, referentes as respostas sobre a gestão e
transferência do conhecimento dos campos produtores A, B, C, D e E observaram-se como mais
relevantes 1610 (30%) respostas para “concordo totalmente” e 1249 (23%) de respostas
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‘concordo parcialmente”, com mediana igual a 3.7, sinalizando que mais de 50% das respostas
foram “concordo”, com as boas práticas nesta categoria A-GTC.
Na análise estratificada das respostas dos questionários da categoria A-GTC por campo
produtor identificaram-se similaridades quanto aos baixos quantitativos de respostas, valores
percentuais e de mediana para os campos produtores A 345 (29%) respostas “indiferente” de
um total de 1200 respostas e no campo produtor B 407 (27%) respostas “indiferente” de um
total de 1498 respostas e medianas igual a 3.4 e 3.6. Já no campo produtor D com 240 (27%)
respostas “discordo parcialmente” de um total de 900 respostas e mediana igual a 3.2, indicando
que nos campos produtores A e B mais de 50% das respostas foram de “indiferente” à
“concordo totalmente” e no campo produtor D mais de 50% das respostas foram de “discordo
parcialmente” à “concordo parcialmente”. E no campo C 354 (39%) respostas “concordo
totalmente”, 239 (27%) respostas “concordo parcialmente”, e no campo E 310 (34%) respostas
“concordo totalmente” e 227 (25%) respostas “concordo parcialmente”, com medianas de 3.9
e 3.8 validando que mais de 50% das respostas foram de “concordo parcialmente” à “concordo
totalmente”, conforme Tabelas 3.
Tabela 3 - Dados agregados das respostas dos questionários da categoria A-GTC sobre gestão e transferência de
conhecimento dos campos produtores A, B, C, D e E
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Fonte: Dados da pesquisa

Nas análises dos resultados de cada campo produtor observaram-se lacunas para a gestão e
transferência de conhecimentos nos campos produtores A, B, C, D e E, representados pelos
quantitativos e valores percentuais de respostas variando de “indiferente até “discordo
totalmente” e medianas de 3.2 a 3.9.

4.2. Resultados das respostas dos questionários da categoria B-PPI sobre integridade de
instalação e segurança operacional, quantitativos, percentuais e medianas
Na análise consolidada das 5580 respostas dos 90 questionários da categoria B-PPI sobre a
integridade das instalações e de segurança operacional dos poços produtores e poços injetores,
observaram-se 2806 (50%) respostas “concordo parcialmente”, 983 (18%) respostas “discordo
parcialmente”, 840 (15%) respostas “indiferente”, 643 (12%) respostas “concordo totalmente”
e 308 (6%) respostas “discordo totalmente” e medianas de 2 a 4, caracterizando que mais de
50% das respostas estão na escala Likert de “concordo parcialmente”, “indiferente” e “discordo
parcialmente”, indicando a possibilidade de existências de desvios na integridade das
instalações e de segurança operacional, demonstrados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Respostas das perguntas dos questionários da categoria B-PPI sobre os poços produtores de petróleo e
poços injetores de fluido dos campos produtores A, B, C, D e E

Fonte: Dados da pesquisa
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Os desvios identificados estão distribuídos entre as variáveis “PPI1” a “PPI58” do questionário,
que poderão se caracterizar em “não conformidades”, devido ao não atendimento de requisitos
de regulamentos da ANP, sendo 37 variáveis mais relevantes para desvios de integridade e
segurança operacional.
Os resultados consolidados das respostas dos questionários da categoria B-PPI dos cinco
campos produtores na Tabela 5 totalizaram 5580 respostas, sendo os mais relevantes 2806
(50%) respostas “concordo totalmente”, 840 (15%) respostas “indiferente” e 983 (18%)
respostas “discordo parcialmente”, totalizando 4929 (83%) respostas, sendo também
observados essa mesma variabilidade nos campos A 948 (76%) com um total de 1240 respostas,
campo B 1204 (78%) e total de 1550 respostas, campo C 876 (94%) e campo D 869 (94%) com
total de 930 respostas, e medianas de 3.6, 3.6, 3.4 e 3.5. Já o campo E apresentou um
quantitativo de 663 (71%) respostas positivas “concordo parcialmente” e “concordo
totalmente”, com total de 930 respostas e mediana 3.8, indicando que mais de 50% das respostas
foram de “concordo”, conforme Tabela 5.

Tabela 5 - Dados agregados das respostas dos questionários da categoria B-PPI sobre a integridade das instalações
e segurança operacional dos campos A, B, C, D e E
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Fonte: Dados da pesquisa

Nas análises dos resultados das respostas dos questionários na percepção dos empregados
próprios e contratados observaram-se desvios para a integridade das instalações e de segurança
operacional nos campos produtores A, B, C, D e E, representados pelos quantitativos e valores
percentuais de respostas variando de “indiferente até “discordo totalmente” e medianas de 3.4
a 3.8, sinalizando maiores quantidades e valores percentuais de respostas “discordo
parcialmente” e de “discordo totalmente” nos campos A, B, C e D, e melhores resultados de
“concordo” e de mediana no campo E.

4.3. Análise comparativa dos resultados das respostas dos questionários das categorias AGTC e B-PPI quanto aos quantitativos, valores percentuais e medianas
Para uma melhor análise comparativa entre os resultados dos 90 questionários dos campos
produtores A, B, C, D e E foram somados os quantitativos das respostas das escalas de
“concordo totalmente” e “discordo parcialmente” para “concordo”, e somados os quantitativos
das escalas de “discordo totalmente” e “discordo parcialmente” para “discordo”, sendo mantido
a escala de “indiferente”, estruturados nas categorias A-GTC e B-PPI, com valores percentuais
e de medianas, conforme Tabela 8, onde observaram-se os seguintes resultados:
• Na categoria A-GTC que tratam da gestão e transferência do conhecimento dos campos
produtores de petróleo e de gás natural A, B, C, D e E observaram-se nos resultados
um total geral de 5398 respostas, sendo 2859 (53%) respostas “concordo”, 1295 (24%)
respostas “indiferente” e 1244 (23%) respostas “discordo” e mediana igual a 3.7; e
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• A categoria B-PPI que preocupa-se com a integridade das instalações e a segurança
operacional dos poços produtores de petróleo e poços injetores de fluidos observaramse nos resultados um total geral de 5580 respostas, sendo 3449 (62%) respostas
“concordo”, 840 (16%) respostas “indiferente” e 1291 (22%) respostas “discordo” e
mediana igual a 3.7.
Das 10978 respostas consolidadas das categorias A-GTC e B-PPI dos campos produtores
identificaram-se 6308 (57%) respostas “conforme”, 2135 (20%) “indiferente” e 2535 (23%)
“discordo”, e mediana geral de 3.7, validando que mais de 50% das respostas estão entre
“concordo”, conforme demonstrado na Tabela 8.

Tabela 8 - Resultados comparativos das respostas dos questionários das categorias A-GTC e B-PPI, quanto aos
quantitativos, valores percentuais e medianas

Fonte: Dados da pesquisa

Nos resultados das percepções dos empregados próprios e contratados a partir do total por
campo e geral das respostas da categoria A - GTC e categoria B - PPI observaram-se respostas
“discordo” nos campos produtores A, B e D, com quantitativos e valores percentuais
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considerados críticos, porque estes podem caracterizar “não conformidade” e/ou “incidentes”
nas frentes operacionais.

4. Considerações finais
Nos campos produtores A, B e D apresentaram maiores desvios nesta categoria A-GTC
caracterizando lacunas na gestão e transferência do conhecimento nesses campos produtores de
petróleo, e assim como na categoria B-PPI quanto a integridade das instalações e a segurança
operacional nos poços produtores de petróleo e poços injetores de fluidos, caracterizando riscos
potenciais para incidentes e não conformidade em auditorias internas e externas, com
probabilidade de alto de infração.
Os campos produtores C e E apresentaram os melhores desempenho em gestão e transferência
do conhecimento e o campo produtor E obteve o melhor desempenho em integridade das
instalações e na segurança operacional em poços produtores de petróleo e nos poços injetores
de fluidos.
Recomenda-se desenvolver boas práticas de gestão e operacional nos campos produtores A, B
e C, para melhoria da qualidade dos serviços prestados, de proficiência de competências para
melhoria na capacitação e habilitação dos empregados próprios e contratados, assim como para
a integridade das instalações e a segurança operacional dos poços.
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