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RESUMO 

 

 

Cada vez mais as empresas estão procurando novas ferramentas de gestão que, 

associadas às voltadas a seus produtos e serviços, como ISO-9000, ciclo do PDCA, 

Balanced Scorecard , entre outras, possibilitem a melhora do desempenho de seus 

Indicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. No desenvolvimento do 

trabalho, são propostas Ações Pró-Ativas de segurança, saúde e meio ambiente, 

relacionadas com a identificação de perigos, análise de riscos e determinação de 

controles, que são reportados e tratados preventivamente de forma integrada, 

proporcionando, assim, reflexos consideravelmente positivos para a diminuição dos 

acidentes do trabalho. Este trabalho visa desenvolver um estudo que correlacione a 

utilização dessas ações preventivas, dentro de um Sistema de Gestão Integrado de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente, com a diminuição dos Acidentes do Trabalho 

com ou sem afastamento, em atividades de distribuição de energia elétrica. 

Palavras chaves:- Sistema de Gestão Integrado de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente. Ações Pró Ativas. Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Increasingly, companies are looking for new management tools that associated with 

geared to its products and services, such as ISO-9000, the PDCA cycle, Balanced 

Scorecard, among other things, enable the improvement of the performance of their 

indicators of Safety, Health and Environment. In the development of work, are 

proposed Actions Pro-Active on safety, health and environment, related to the 

identification of hazards, risk analysis and determination controls, which are reported 

and treated preventively in an integrated way, offering thus significantly positive 

impact to reducing the accidents at work. This work aims to develop a study to 

correlate that the deployment of Pro-Active Actions within an Integrated Management 

System Safety, Health and Environment, with the decline of accidents at work with or 

without removal, in activities of distribution of electric energy. 

Key words: - Integrated Management System Safety, Health and Environment. 

Actions Pro-Active. Indicators. 
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1         INTRODUÇÃO 
 

Em Menezes e Martins (abepro.org.br) as empresas a partir do final da 

década de 80, com o advento da Norma IS0-9000 (International Organization for 

Standardization) iniciaram um processo de transformação que visava garantir a 

qualidade de seus produtos e serviços, seguindo um mesmo padrão mundial. Em 

2000, a mesma norma passa por mudanças e obrigaram as empresas a adaptar 

seus sistemas de qualidade para manter a certificação. Mesmo assim, o enfoque 

ainda permanecia na qualidade de seus produtos e/ou serviços. 

Entretanto, as empresas tanto públicas como privadas, identificaram 

mais recentemente que não apenas os aspectos de qualidade são suficientemente 

importantes para as organizações. Naturalmente as grandes empresas passam a 

evoluir para sistemas de gestão que abrangem, além da qualidade de seus produtos 

ou serviços, ainda questões afetas à segurança, saúde no trabalho, meio ambiente, 

bem como aspectos éticos e sociais. (GAZZI, et al, 2008).  

Ainda em (GAZZI, et al, 2008), observa-se que cada vez mais as 

organizações que inicialmente implantavam um sistema de gestão voltado à 

qualidade, agora passam a buscar certificação em meio ambiente através da ISO 

14001:1996 (International Organization for Standardization) e pelo guia OHSAS 

18001: 1999 para Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (Occupational Health 

and Safety Assessment Series). Esta última atualizada em 2007. 

Conforme OHSAS 18001: 2007, para Gestão de Segurança e Saúde 

no Trabalho e ISO 14001:1996, para o Meio Ambiente, dentro de um Sistema de 

Gestão Integrado, as organizações devem, entre outras, estabelecerem ações 

preventivas em seus procedimentos de trabalho que visem identificar e corrigir as 

não conformidades, eliminando suas causas reais ou potencias e assegurar a 

eficácia destas ações. 

Atualmente a concepção de um Sistema Integrado de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente vem sendo tratado como uma importante ferramenta não só 

de qualidade, mas também de busca pelas certificações em meio ambiente através 

da ISO 14001:1996 e pelo guia OHSAS 18001:1999 para a segurança do trabalho, 

que passa a ser um importante diferencial competitivo para as empresas 

certificadas. (GAZZI, et al , 2008). 

O item 4.5.3.2 da OHSAS 18001:2007 (Não conformidade, ação 

corretiva e ação preventiva), define que as empresas precisam “estabelecer, 
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implementar e manter procedimento(s) para tratar as não-conformidades reais e 

potencias, e para executar ações corretivas e preventivas”.   

Ainda, segundo a mesma norma, incidente pode também ser chamado 

como “quase acidente” ou “quase falha” ou “ocorrência perigosa”. Trata-se de 

qualquer situação indesejável à rotina do planejamento original de um trabalho no 

qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade relacionado ao trabalho. 

Portanto as empresas e especilamente as grandes organizações, 

precisarão cada vez mais integrarem seus sistemas de segurança, saúde e meio 

ambiente, para assegurar a continuidade de seus negócios.  

 

1.1      OBJETIVOS  

 

Este trabalho visa desenvolver um estudo que correlacione a utilização 

de ações preventivas, que são chamadas de Ações Pró-Ativas, dentro um Sistema 

de Gestão Integrado de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - SGI, com a 

diminuição dos acidentes do trabalho com ou sem afastamento, em atividades de 

distribuição de energia elétrica. 

Mostraremos que quando atuamos de forma preventiva e integrada, 

antes da ocorrência de um acidente do trabalho, através do tratamento das acões 

corretivas das não conformidades apontadas nas inspeções de campo, inspeções 

prediais, relatos de perigo, preleções e observações de segurança, obtemos uma 

diminuição na ocorrência dos acidentes do trabalho. 

Vamos apresentar e descrever estas ações, que compõem as 

principais ferramentas do SGI e apresentar os resultados obtidos com sua 

implementação em uma empresa do segmento de distribuição de energia elétrica, 

contribuindo, assim, com informações relevantes que auxiliem às organizações na 

concepção e implementação dessas ações. 

A conceituação dessas ações foi desenvolvida com base na OHSAS 

18001:2007, em seu capítulo 4.5.3 Insvestigação de Incidente, não conformidade, 

ação corretiva e ação preventiva e está pautada dentro do princípio da melhoria 

contínua - PDCA.  

Por fim, podemos considerar que os resultados obtidos com o trabalho, 

que foram baseados na análise da realidade vivida pela maior empresa distribuidora 

de energia elétrica do setor energético brasileiro, tiveram seus objetivos atendidos, 
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pois foram apresentadas diversas informações, teóricas e práticas, que 

proporcionam conhecimentos essenciais às empresas que optarem por seguir este 

caminho. 

 

1.2      JUSTIFICATIVA 

 

Torna-se relevante como mais uma alternativa encontrada para somar-

se às demais desenvolvidas em empresas do setor elétrico, na busca contínua para 

diminuir os riscos de acidentes do trabalho, melhoria nas condições de saúde do 

trabalhador, bem como sócio ambiental.  

Demonstrar que quando conseguimos tratar preventivamente ou até 

mesmo corretivamente as não conformidades reais e potenciais, de segurança, 

saúde e meio ambiente, através das Ações Pró Ativas, estaremos contribuindo para 

a diminuição dos indicadores dos acidentes de trabalho em empresas do segmento 

de distribuição de energia elétrica. 

Vamos mostrar 5 (cinco) Indicadores Pró-Ativos: Inspeção de Campo, 

Inspeção Predial (Bases, Sedes, Depósitos e ETD’s), Relato de Perigo, Preleção de 

Segurança e Observação de Segurança, que são reportados e acompanhados 

mensalmente. Além disto, são tratados de forma preventiva e corretiva, através de 

um Sistema de Gestão Integrado de Segurança, Saúde e Meio Ambiente –SGI, 

contribuindo, assim, para a melhoria nas condições laborais e de saúde dos 

trabalhadores, bem como meio ambiente. 

 

1.3      METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de consulta a livros, trabalhos 

acadêmicos, pesquisas na internet, entrevistas com profissionais da área e análise 

prática das ferramentas utilizadas no Sistema de Gestão Integrado da AES 

Eletropaulo. Para o estudo, foi feito o acompanhamento dos indicadores pró ativos 

de segurança, saúde e meio ambiente.  

Serão apresentados dados estatísticos de acidentes de trabalho 

ocorridos em 2005, 2006, 2007 e 2008, e as Ações Pró Ativas são desenvolvidas, 

tratadas e acompanhadas por um Sistema Integrado de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente. 
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1.4      ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalhos está estuturado em 5 capítulos. 

O capítulo 1, Introdução, descreve o estado da arte. 

O capítulo 2, A Empresa AES Eletropaulo, fala sobre a origem da 

empresa, seu desenvolvimento no Brasil até transformar-se na maior distribuidora de 

energia elétrica do pais. 

O capítulo 3, Ferramentas Pró Ativas do Sistema de Gestão Integrado 

de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, que compõem  parte das ações 

desenvolvidas na AES Eletropaulo buscando a diminuição dos indicadores de 

acidentes do trabalho. 

O capítulo 4, Estudo de Caso, apresenta a Política de Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo AES no Brasil.  

O capítulo 5, mostra as conclusões do trabalho e sugere estudos 

futuros para prevenção de acidentes do trabalho. 
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2         A EMPRESA AES ELETROPAULO 
 

A AES Eletropaulo tem suas origens em 7 de abril de 1899 com a 

fundação da The São Paulo Tramway, Light and Power Co. Ltd., em Toronto, no 

Canadá. Em 17 de julho do mesmo ano, a empresa foi autorizada, por decreto do 

presidente Campos Salles, a atuar no Brasil. A partir de então sua história se 

confundiu com o desenvolvimento da capital do Estado de São Paulo.  

Em 1904, o grupo fundou a The Rio de Janeiro Tramway, Light and 

Power Co. Ltd., estendeu seu mercado à capital da República. A partir de 1912, as 

empresas passaram a ser controladas pela holding Brazilian Traction Light and 

Power Co. Ltd. Em 1956, o grupo reestruturou-se tendo por base a Brascan Ltd. Em 

1979, o governo brasileiro, por meio da Eletrobrás, adquiriu da Brascan o controle 

acionário da então Light - Serviços de Eletricidade SA. Em 1981, o Governo do 

Estado de São Paulo adquiriu da Eletrobrás o subsistema paulista da Light, criando 

a Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo SA.  

Com o programa de privatização lançado pelo governo em 1995, a 

Eletropaulo foi reestruturada em 31 de dezembro de 1997, dando origem a quatro 

empresas: Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo SA; EBE - 

Empresa Bandeirante de Energia SA, EPTE - Empresa Paulista de Transmissão de 

Energia Elétrica SA e a EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia SA.  

Com a cisão, coube à Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São 

Paulo SA a distribuição de energia elétrica em 24 municípios da Grande São Paulo, 

onde vivem mais de 16 milhões de pessoas. Em 15 de abril de 1998, foi adquirida 

em leilão pela Lightgás, subsidiária do grupo Light, formado pelas empresas 

americanas AES Corporation, Houston Industries Energy, Inc., pela Francesa 

Electricité de France (EDF) e pela brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  

Em 2001, com a venda das ações da Houston e da CSN, a Eletropaulo 

passou a ser controlada pela AES Corporation, marcando um novo tempo na história 

da empresa. 

A AES Corporation, com sede em Arlington (EUA), foi fundada em 

1981, dedica-se às atividades de geração e distribuição de energia elétrica. A AES 

atua em 27 países. Possui capacidade de geração de 46.000 MW e controla 17 

distribuidoras. Sua rede de negócios vende 108.000 gigawatts/hora por ano para 

mais de 11 milhões de clientes. 
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 O grupo está representado em praticamente todo o mundo. Possui 

negócios na Argentina, México, El Salvador, Estados Unidos, Índia, Reino Unido, 

Hungria, Cazaquistão, Austrália, Polônia, Uganda e China, além de participar em 

atividades de desenvolvimento empresarial em mais de 35 países. Opera usinas a 

gás, hidroelétricas e usinas de combustível sólido e emprega mais de 32.000 

pessoas em todos os continentes.  

 A AES atua no Brasil na área de geração desde o final de 2000, data 

do início das obras da Usina Termoelétrica - AES Uruguaiana (RS), capaz de gerar 

600 MW. Por meio da AES Tietê (SP), é responsável pela produção de mais de 2,65 

mil MW. 

 

  
 

Foto 1   – Edificio Sede AES Brasil, São Paulo, Capital 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Instalada no Brasil desde 1996, a AES possui participação acionária 

nas distribuidoras AES Eletropaulo (que atende a capital paulista e mais 23 
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municípios da região metropolitana); AES Sul; Cemig; Uruguaiana e na empresa de 

telecomunicações Eletronet, AES Com Rio e Eletropaulo Telecom. 

A AES Eletropaulo é a maior empresa de distribuição de energia 

elétrica da América Latina. Atende aproximadamente 5,6 milhões de clientes e tem 

um consumo aproximado de 33.000 GWh de energia, atendendo 16 milhões de 

pessoas. A área servida pela AES Eletropaulo, 4.526 km2, é constituída por 24 

municípios do Estado de São Paulo, incluindo a capital. 

Para garantir a distribuição de energia elétrica ao maior polo urbano do 

país, a empresa conta com  139 Estações Transformadoras de Distribuição – ETD’s. 

totalizando 13.8 GVA de potência instalada, 1,7 mil km de circuitos em linhas de 

subtransmissão (138/88 kV), um milhão de postes, aproximadamente quatro mil 

colaboradores próprios e quatro mil terceirizados e 50 prédios distribuídos por toda 

área de atuação . Além disso, a empresa vem prestando serviços de manutenção de 

transformadores e de iluminação pública.  

Neste contexto, e buscando a convivência harmoniosa de suas 

atividades com o meio ambiente, a AES Eletropaulo implementou o Sistema de 

Gestão Ambiental, buscando sempre fornecer uma energia limpa, segura, confiável 

e a preço justo.  

A AES baseia a conduta de seus negócios em todo o mundo, seguindo 

5 Varores, que são: 

1- Segurança em primeiro lugar 

2- Agir com integrigade 

3- Honrar compromisso 

4- Busca da excelência 

5- Realizar-se no trabalho 

Desta forma, nota-se que a segurança das pessoas próprias, dos 

contratados e de terceiros, são um dos pilares de sustentação de todos os negócios 

da AES nos 27 países onde está presente. Assim, por esta questão de valores, a 

segurança tem importante papel na condução e gerenciamento de seus indicadores 

e a necessidade de buscar a melhoria contínua em cada atividade desenvolvida ao 

redor do mundo. 

Atualmente, a AES Eletropaulo está organizada em 5 Diretorias 

Regionais para o atendimento aos 24 municípios de sua área de concessão. As 

Diretorias Regionais Norte, Sul e Leste são responsáveis pela capital paulistana e as 



 21 

Regionais ABC e Oeste, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Osasco, Pirapora do 

Bom Jesus, Itapecerica da Serra, Barueri, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Embu, Embu 

Guaçu, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Santana de Parnaiba, São Lourenço da Serra, 

Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, respectivamente. 

 

  

 
Foto 2   – Prédio da Diretoria Regional Norte 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Toda a operação das linhas de subtransmissão (138/88kV) são 

comandadas pela Central de Operação do Sistema – COS e as linhas de 

distribuição pela Central de Operação da Distribuição – COD. 

Na próxima página mostramos o Prédio Sede da Central de 

Operações da AES Eletropaulo, cita à Rua Tabatinguera, 164, na Cidade de São 

Paulo, Capital. 
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Foto 3   – Prédio da Central de Operações – COS/COD 

Fonte: AES Eletropaulo 
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3         FERRAMENTAS PRÓ ATIVAS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DE 
SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE DA AES ELETROPAULO 

 
Na sequencia deste trabalho, serão apresentadas 5 (cinco) 

ferramentas utilizadas pela AES Eletropaulo, que fazem parte do seu SGI e que são 

acompanhadas mensalmente, visando integrar as ações relacionadas com o 

trabalhador, sua saúde e o meio ambiente. 

A primeira ferramenta é o Relatório de Perigo. Ele é utilizado tanto para 

colaboradores próprios como para contratados e é praticado sempre que ocorrer 

qualquer situação de risco envolvendo EPI’s/EPC’s (Equipamento de Proteção 

Individual e Equipamento de Proteção Coletiva), ferramenta ou material, rede 

elétrica, veículos, prédios, ETD’s, equipamentos, procedimentos ou normas de 

trabalho, ataque de animais, projetos ou diagramas, espaço confinado, agressão, 

comunicação ou outros casos excepcionais. 

 

Local da Ocorrência:

      Sim       Não

Data da Ocorrência:        

Relato da ocorrência:

Classificação da Ocorrência:

SegmentoUnidade

Tarefa sendo executada no momento da ocorrência:

 Hora da Ocorrência:                

Nº do RP:

Nome (Opcional) :

Possíveis causas Contribuintes:

Quais?

Houve danos materiais?

Cabo partido

Estrutura danif icada

Andaimes / construção próxima à rede

Manutenção

3) Rede Elé trica
A quisição, espec if icação inadequada

Validade do CA  e/ou dos testes dielétricos

Conservação

Com Defeito

Falta/Não utilização

1)EPI's / EPC's

Acondic ionamento e / ou utilização inadequada

Conservação

Com Defeito

2) Ferramentas / Materia is

Problemas Mêcanicos e / ou Hidráulicos

Falta / falha de manutenção

Testes Dielétricos

Explosão

Proteção (Física, mecânica, sonora, etc)

7) Equipamentos

Direção perigosa

Problemas Mêcanicos e/ou Hidráulicos, falta/ 

falha de manutenção

4) Veículos

Erros em projetos / Diagramas

Projetos / Diagramas não atualizados

Levantamento Inadequado em campo

10) Proje tos / Diagram as

Cães

Animais peçonhentos

Insetos

9) Ataque de animais

Verbal

Física

Armas de Fogo, etc

12) Agressão

Invasão

Sinalização

Manobras

6) ETD's / ETR's

Falta / Falha na comunicação

13) Comunicação

14)Outros: (citar a subclassificação)

Manutenção

Outros

Outros

Outros

Outros

Não cumprimento das normas/ procedimentos

Falta / falha treinamento

Normas / procedimentos não atualizados , 

indisponíveis, inexistentes

8) Procedimentos / Normas

Invasão

Risco de Incêndio

Piso Irregular

Instalações elétricas

Manutenção Sistema / Equipamentos combate à  

incêndio

Sinalização

5) Predial

Explosão / Incêndio

Contaminação por gases/esgoto

Excesso ou def iciência de oxigênio

Sinalização

11) Espaço confinado

Manutenção

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Acondicionamento e / ou utilização inadequada

Aquis ição, Especif icação inadequada

RELATO DE PERIGO

I.T GERENCIAMENTO DE RELATOS DE PERIGO

Gerência de Meio Ambiente, Gerência de Segurança do Trabalho e Gerência de Medicina do Trabalho 

Trabalhoretoria de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

1

01

07/07/2008

07/07/2008

 

 

Quadro 1   - Formulário para Relato de Perigo – Frente 

Fonte: AES Eletropaulo 



 24 

Desta forma, sempre que uma das situações citadas na folha anterior 

oferecer algum perigo ao trabalhador (laboral ou saúde) e/ou ao meio ambiente, o 

ocorrido é reportado através do formulário apropriado e, depois de analisado, são 

estabelecidas ações e prazos para a solução do relato, bem como evitar que o 

mesmo fato aconteça novamente. 

No verso do formulário de Relato de Perigo, é estabelecido pelo 

coordenador ou gerente da área a qual o colaborador que está relatando o ocorrido 

trabalha, o potencial de gravidade, bem como as ações, responsável por tratá-las e 

o prazo para finalização dessas ações. 

Todas estas informações são inseridas no banco de dados, desde a 

abertura do Relato de Perigo até a conclusão da última ação.  

 

Potencial de Severidade

Ações

Após o prazo das ações o responsável pela análise deverá fazer a verificação das ações implementadas.

     ALTA: perda de vida e/ou incapacidade permanente.

Prazo

AÇÕES CORRETIVASE/OU PREVENTIVAS

     BAIXA: lesão menor sem perda de dias

     MÉDIA: lesão (sem incapacidade permanente) com perda de dias

Responsável

RELATO DE PERIGO

1

01

07/07/2008

07/07/2008

I.T GERENCIAMENTO DE RELATOS DE PERIGO

Gerência de Meio Ambiente, Gerência de Segurança do Trabalho e Gerência de Medicina do Trabalho

 

Quadro 2   - Formulário para Relato de Perigo – Verso 

Fonte: AES Eletropaulo 
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Inspeção Predial (Bases, Sedes e Depósitos) é a segunda ferramenta 

a ser incorporada ao SGI da AES Eletropaulo e também está voltada a questões que 

envolvem a segurança do trabalhador, sua saúde e meio ambiente. Desta forma, 

itens como iluminação, equipamentos, mapa de riscos, guarda corpo, limpeza e 

organização dos vestiários e banheiros, relação de brigadistas, produtos químicos 

com identificação, rotas de fugas sinalizadas, entre outros, são verificados. 

Ao todo, são 22 (vinte e dois) itens que devem ser verificados e, caso 

encontrados desvios, os mesmos são encaminhados ao gerente responsável pelo 

prédio para as devidas providências quanto a regularização. 

 

Anexo: 2 

Versão: 00

Data:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vigência: 06/06/2008

Publicada: 06/06/2008

Doc. Referência: I.T INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Área: DIRETORIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Unidade:

Inspetor:

Os quadros de energia/telefonia estão identificados 

e desobstruídos?

As tomadas estão identificadas (tensão)?

Há lâmpadas queimadas?

N Itens de Verificação

Há pisos escorregadios?

Os mapas de riscos estão disponíveis e atualizados?

Os equipamentos de proteção contra incêndios 

estão sinalizados e desobstruídos?

Os produtos químicos possuem identificação?

A relação de brigadistas está disponível?

Título: INSPEÇÃO PREDIAL (BASES, SEDES E DEPÓSITOS)

FORMULÁRIO

A Política Integrada de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança está diponível para consulta em local de 

fácil acesso para os colaboradores e ao público?

Observações (Destacar quais e onde estão os desvios 

encontrados, ou a não aplicação de determinada 

questão)

NCC

As lâmpadas possuem proteção contra quedas?

Há luzes de emergência?

Há fiações expostas?

Os pontos de encontros estão sinalizados e 

desobstruídos?

Os locais de armazenagem de 

produtos/equipamentos estão organizados?

As rotas de fugas estão sinalizadas?

 

Quadro 3   - Formulário de Inspeção Predial (Bases, Sedes, Depósitos) – Frente 

Fonte: AES Eletropaulo 
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No verso do formulário de Inspeção Predial, após a realização da 

inspeção, são definidas as ações necessárias, às devidas regularizações das não 

conformidades, respectivos resnposáveis e prazos. 

Periodicamente são realizadas auditorias para a constatação de que os 

pontos levantados efetivamente foram tratados e solucionados. 

 

Anexo: 2 

Versão: 00

Vigência: 06/06/2008

Publicada: 06/06/2008

Doc. Referência: I.T INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Área: DIRETORIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Data:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Título: INSPEÇÃO PREDIAL (BASES, SEDES E DEPÓSITOS)

FORMULÁRIO

PrazoResponsável

Unidade:

Inspetor:

N Verificado porImplementadoAção

 

Quadro 4   - Formulário de Inspeção Predial (Bases, Sedes, Depósitos) – Verso 

Fonte: AES Eletropaulo 
 

Ainda falando da segunda ferramenta, apresentamos agora o 

formulário de Inspeção Predial (ETD’S), que é utilizado nas nossas Estações 
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Transformadoras de Distribuição, responsáveis pelas transformações dos níveis de 

tensão 138/88 kV para as tensões de distribuição 3,8/13,8/20/34.5 kV. 

Portanto os itens de verificação dos diagramas unifilares, estruturas 

metálicas (corrimão, cobertura e aterramento), identificação dos equipamentos 

(disjuntores, seccionalizadores, conjunto blindado, entre outros), sinalização externa, 

identificação da sala de bateria, iluminação (a prova de explosão na sala de 

baterias) e a existência e prazo de validade do soro fisiológico (usado em caso de 

projeção de água de bateria nos olhos), são verificados quando das inspeções. 

 

Anexo: 3 

Versão: 00

Vigência: 06/06/2008

Publicada: 06/06/2008

Doc. Referência: I.T INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Área: DIRETORIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Data Inspeção Anterior:

Data Inspeção Atual:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Há fiações expostas?

Os guarda-corpos estão em  bom estado de conservação e  

bem fixados 

As canaletas e caixas de passagem possuem proteção 

(tampas) e estão em bom estado?

Há sinalização externa indicando os riscos/cuidados?

Há pisos irregular, escorregadios / com buracos?

Os mapas de riscos estão disponíveis e atualizados?

FORMULÁRIO

A Política Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

está diponível para consulta em local de fácil acesso para os 

colaboradores?

Observações (Destacar quais e onde estão os desvios 

encontrados, ou a não aplicação de determinada 

questão)

NCC

Estação:Unidade:

Título: INSPEÇÃO PREDIAL (ETDs)

As lâmpadas possuem proteção contra quedas?

Os equipamentos de proteção contra incêndios estão 

sinalizados, desobstruídos e dentro do prazo de validade?

O diagrama unifilar está atualizado? 

As estruturas metálicas (corrimão, coberturas metálicas e 

outras) estão aterradas?

Os equipamentos (DJ, Seccionadoras, Trafos, BCA, conjunto 

blindado e outros) estão identificados e possuem acesso 

controlado (cadeados)?

Inspetor:

N Itens de Verificação 

Os quadros de energia/telefonia estão identificados e 

desobstruídos?

Há lâmpadas queimadas?

As tomadas estão identificadas (tensão)?

 

Quadro 5   - Formulário de Inspeção Predial (ETD’s) – Frente 

Fonte: AES Eletropaulo 
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Com relação ao verso do formulário de Inspeção Predial em ETD’s, as 

tratativas são absolutamente iguais, às dadas para as Inspeções Prediais nas 

Bases, Sedes e Depósitos, ou seja, após a realização da inspeção, são definidas as 

ações necessárias, às devidas regularizações das não conformidades, respectivos 

resnposáveis e prazos. 

Periodicamente são realizadas auditorias para a constatação de 

que os pontos levantados efetivamente foram tratados e solucionados. 

 

Anexo: 3 

Versão: 00

Vigência: 06/06/2008

Publicada: 06/06/2008 

Doc. Referência: I.T INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Área: DIRETORIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Data Inspeção Anterior:

Data Inspeção Atual:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Título: INSPEÇÃO PREDIAL (ESTAÇÕES)

PrazoAçãoN

FORMULÁRIO

Verificado porImplementadoResponsável

Estação:Unidade:

Inspetor:

 

Quadro 6   - Formulário de Inspeção Predial (ETD’s) – Verso 

Fonte: AES Eletropaulo 
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Preleção de Segurança é a terceira ferramenta utilizada, 

principalmente, como uma importante opção para abordagem de todo e qualquer 

assunto relacionado ao SGI. Assim, temas como qualidade de vida, métodos e 

procedimentos de trabalho, divulgação de relatos de perigo, higiene e saúde pessoal 

e familiar, divulgação de ações de segurança e meio ambiente, entre outros, são 

discutidos e entendidos pelas áreas (administrativas, técnicas e operacionais) em 

reuniões semanais, com duração média de 30 à 60 minutos. É evidenciado o tema 

praticado nas preleções através de assinatura no formulário por todas as pessoas 

que assistiram na respectiva data. 

Geralmente, as apresentações são feitas pelos coordenadores 

operacionais, técnicos de segurança, membros de CIPA, gerentes e diretores. 

 

Nº REGISTRO (dígito) UNIDADE ___/___ ___/___ ___/___ ___/___

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

REGISTRO:   ________________________

REGISTRO:   ________________________

NOME DO CURSO:

LOCAL DO CURSO:                                                                                               PERÍODO:____/____/_____ À ____/_____/_____

REGISTRO:

NOME DO MONITOR:   ____________________________________________________________ . REGISTRO:   ________________________

HORÁRIO:

NOME (somente letra de forma) ASSINATURA

NOME DO MONITOR:   ____________________________________________________________

NOME DO MONITOR:   ____________________________________________________________

ANALISTA RESPONSÁVEL: ASSINATURA:

UNIDADE:   _______________________________

UNIDADE:   _______________________________

UNIDADE:   _______________________________ 

HHT TOTAL:CARGA HORÁRIA:

___/___

TURMA:__________/________

 
 

Quadro 7   - Formulário de Preleção de Segurança - Frente 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

No verso do formulário de Preleção de Segurança há um espaço 

reservado para especificar os temas e assuntos tratados durante o evento, de forma 

detalhada e que é fundamental para consulta quando da realização de auditorias 
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e/ou quaisquer outras demandas que necessitem da evidencia física que o conteúdo 

apresentado foi transmitido às pessoas que constam no anverso deste formulário. 

Há, ainda, espaços para observações, caso existam, com a 

identificação do responsável para tratá-las e respectiva área de lotação. 

 

   ASSUNTOS ABORDADOS:

   OBSERVAÇÕES    RESPONSÁVEL    UNIDADE / TREINANDO

 
 
 

Quadro 8   - Formulário de Preleção de Segurança – Verso 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

A quarta ferramenta a ser mostrata é a Inspeção de Segurança de 

Campo, que é utilizada tanto para pessoas próprias como para contratadas.  

No formulário são identificados os personagens que interagem na 

inspeção, ou seja, o inspecionador e as pessoas ou turma a serem inspecionada. 

São apontados os itens que estão em conformidade, os que eventualmente não 

estão conformes e os que não são aplicados. Itens como planejamento do serviço, 

metodologia utilizada para realização do trabalho, EPI e EPC, ferramentas, 

equipamentos, materiais utilizados, bem como, as condições do veículo, 

identificação profissional, treinamento e capacitação são os itens inspecionados. 

Caso seja identificada alguma não conformidade considerada crítica, a atividade é 

imediatamente paralisada, até que a situção seja resolvida. Durante as inpeções 
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itens de responsabilidade do trabalhador, segundo a Norma Regulamentadora – 

NR5, como uso correto do EPI, é passivel de punição administrativa, incluindo 

demissão. 

 

PLANEJAMENTO E SERVIÇO

Avaliação das Condições do Local de Trabalho Uso de Cone, Fita, Grade, Bandeirola

Existe Procedimento de Trabalho para as Tarefas 

Avaliação das Condições Físicas de Postes e Escadas Uso de Vara de Manobra / Telescópica

Preenchimento da Análise Preliminar de Risco(APR)

MPTs e CTs disponível/utilização/atualização Uso do Detector de Tensão

Outros itens de planejamento e serviço Uso do Detector de Gases

MÉTODOS DE TRABALHO Estado de Conservação de Cone, Fita, Bandeirola

Estado de Conservação Bandeirola com Cabo e sem Cabo

Comunicação com o Despacho Estado de Conservação dos materiais de Linha Viva 

Equipamentos Operados(desligado, bloqueado, etc) Estado de Conservação Aterramento Temporário

Sinalização do Canteiro de Trabalho Estado de Conservação de Load Buster

Organização do Canteiro de Trabalho

Aterramento Temporário

Amarração de Escadas Estado de Conservaçao Detector de Tensão

Homem como base de apoio no pé da Escada Estado de Conservação Detector de Gases

Utilização de carretilha e sacola

Bloqueio mecânico de acionamento

Sinalização de via

Procedimentos de trabalho estão sendo seguidos

Outros itens de métodos de trabalho Utilização de Equipamentos, Ferramentas e Materiais

03 E . P . I

Uso de Capacete

Uso de Capacete com Viseira Placa do Veículo -                                                         Código - 

Uso de Cinto de Segurança Tipo - 

Uso de Óculos

Uso de Mangas Ensaio Dielétrico

Uso de Luvas ( tipo ) Veículos Identificados

Uso de Bota / Botina Limpeza e Estado de Conservação

Uso de Uniforme Organização de Materiais e Equipamentos

Uso de protetor auricular Limite de Transporte de Passageiros Limpador de Para-Brisas

Uso de máscara respiratória Calçamento do Veículo - 1/4 do Pneu Buzina

Estado de Conservação de Capacetes Aterramento do Veículo Lanterna

Estado de Conservação de Capacete com Viseira Documentação Luz de Freio

Estado de Conservação Cinto de Segurança Cinto de Segurança Luz de Ré

Estado de Conservação de Óculos Extintor Farol Alto

Estado de Conservação de Mangas Pneus Farol Baixo

Estado de Conservação de Luvas tipo Vaqueta Pneu-Estepe Pisca Seta

Estado de Conservação de Luvas tipo Cobertura Macaco Pisca Alerta

Estado de Conservação de Luvas tipo Borracha Triângulo Refletivo Giroflex

Estado de Conservação de Botinas Chave de Roda High-Ligth

Estado de Conservação do Uniforme Sinalizador Direcional Traseiro Outros itens de Veículo

Estado de Conservaçao do protetor auricular

Conjunto Trava quedas

Ensaio Dielétrico

Outros itens de EPIs Treinamento e Capacitação

PRAZO

Horário de término da Inspeção:______________

EM CONFORMIDADE

NÃO CONFORMIDADE

NÃO APLICÁVEL

LEGENDA

S

N

Assinatura do Responsável

NA

        Ensaio Dielétrico

AÇÕES CORRETIVAS RESPONSÁVEL IMPLEMENTADO? CASO NÃO, JUSTIFICAR

AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

Estado de Conservação de Ferramentas e Materiais 

RECURSOS HUMANOS

06 VEÍCULOS

Identificação dos Funcionários (Crachás)

07

Registro

Uso de Load Buster

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS

Uso do Bastão de Manobra 

Estado de Conservação do Bastão de Manobra 

Estado de Conservação de Vara de Manobra / Telescópica

Bairro:

Empresa / Unidade:

Data:

Responsável: Registro:

Nome / Registro dos Componentes da Equipe:

Outros itens de EPCs

Nº da Inspeção:

Aterramento Temporário

Registro:Inspeção Efetuada por: 

Tipo de serviço:

Cidade:

05

01 E . P . C

02

04

Segmento: N da O.S.:

Rua/Av:

Cód. Equipe:

Horário de início:

PARALIZAÇÃO TOTAL DA ATIVIDADE

PARALIZAÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE

SEM PARALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

AVALIAÇÃO GERAL DA INSPEÇÃO QUANTO ÀS NÃO CONFORMIDADES

SIM NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE CAMPO

I.T INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 

Diretoria de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

1

02

06/06/2008

06/06/2008

 

 
 

Quadro 9   - Formulário de Inspeção de Segurança de Campo 

Fonte: AES Eletropaulo 



 32 

As inspeções são praticadas por toda sequencia hierárquica da 

Organização, desde o presidente do Grupo até o próprio colaborador integrante de 

uma equipe operacional. 

O BBS (Behavior Based on Safety) quinta ferramenta utilizada, é a 

mais recente iniciativa trazida a partir da realização do fórum mundial de segurança, 

realizado em Arlington no ano de 2005, com a participação de todos os negócios do 

Grupo AES. Teve sua implantação iniciada na AES Eletropaulo em 2006, através de 

um projeto piloto, e foi expandida definitivamente à partir de 2007. Sua inovação 

vem do aspecto comportamental do indivíduo durante a realização do trabalho em 

campo. Assim, uma pessoa devidamente treinada para observar, acompanha a 

realização de uma determinada atividade e identifica possíveis desvios 

comportamentais que, depois, serão participados e discutidos com o observado. 

Na parte frontal do formulário são anotados itens de Planejamento, 

EPI’s e EPC’s, Ferramentas, Equipamentos e Materiais e, por fim, Normas e 

Procedimentos, sendo que este último, deve ser preenchido após o término da 

observação.  

 

Observador: Data:

Atividade: Hora:

Área: Tipo:

1

Sim Não NA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Observações:

2

Sim Não NA

2.1

2.2

2.3

Observações:

3

Sim Não NA

3.1

3.2

3.3

Observações:

4.

Sim Não NA

4.1

4.2

Observações:

Os colaboradores conhecem as normas e procedimentos específicos da atividade?

                   DADOS DA OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Houve a adoção das medidas de controle dos riscos identificados?

Houve a distribuição e compreensão de todas as responsabilidades?

Houve a verificação da condição e disponibilidade de  todos os EPIs, EPCs e ferramental necessários para a atividade?

PLANEJAMENTO (Forma com que foi realizado e praticado o planejamento)

Houve a participação de todos os envolvidos?

Houve uma análise de todos os riscos ?

O tipo de ferramentas/equipamentos e materiais são próprios para a atividade?

O colaborador está treinado para a utilização/manuseio

EPI/EPC (Analisa o  comportamento durante a realização da atividade com os EPIs e EPCs)

Houve a utilização de forma adequada?

O tipo de EPI/EPC é próprio para a atividade?

Normas e Procedimentos (Verifica a se o colaborador conhece e pratica as normas e procedimentos)

Houve a aplicação das normas e os procedimentos gerais do serviço?

O colaborador está treinado para a utilização/manuseio?

Ferramentas, Equipamentos e Materiais (Analisa se oferecem condições para a execução da atividade segura)

Houve a utilização de forma adequada?

AES Contratada

 
 

Quadro 10   - Formulário de Observação de Campo – Frente 

Fonte: AES Eletropaulo 
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No verso do formulário de Observação de Campo, outros dois itens são 

observados, Posição e Postura das Pessoas e Comportamento de Risco 

Evaporativo. O primeiro analisa o comportamento do trabalhador durante a 

execução da atividade quanto ao seu posicionamento frente aos objetos, riscos de 

ser atingido ou prensado, risco de sofrer choque elétrico, possibilidade de interagir 

com altas temperaturas ou produtos químicos, risco de inalar gases, vapores ou 

substâncias tóxicas. E por fim, se os movimentos ergonômicos são adequados. 

O segundo mostra se o colaborador muda de um comportamento de 

risco para um comportamento seguro, à partir da chegada do observador. 

Consideramos o comportamento evaporativo como um marco nas questões relativas 

às atividades laborais em campo. 

 

5

Sim Não NA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Observações:

6

Sim Não NA

6.1

6.2

Observações:

No momento da chegada do observador, o colaborador estava se comportando de forma segura quanto às medidas de 

segurança (bloqueios, sinalizações, distanciamento, posicionamento, etc)?

Comportamento de risco evaporativo (mudança de comportamento de risco para um comportamento seguro na presença do observador): 

No momento da chegada do observador, o colaborador estava se comportando de forma segura quanto aos EPIs e EPCs?

O colaborador se posiciona sem risco de choque elétrico ou arco elétrico

O colaborador se posiciona sem risco de entrar em contato com altas temperaturas ou produtos químicos

O colaborador atua sem risco de inalar gases, vapores ou substâncias tóxicas

O colaborador faz movimentos adequados de levantar, puxar ou tentar alcançar algum objeto

O colaborador se posiciona sem risco de queda

Posição/Postura das Pessoas (Analisa o comportamento dos colaboradores durante a execução da atividade de acordo com os riscos dos sub-itens)

O colaborador se posiciona sem risco de bater contra algum objeto ou corte por objeto

O colaborador se posiciona sem risco de ser atingido por algum objeto/veículo que cause um acidente

O colaborador se posiciona sem risco de ser prensado durante a atividade

 

 

Quadro 11  - Formulário de Observação de Campo – Verso 

Fonte: AES Eletropaulo 
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4         ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso foi realizado com a empresa AES Eletropaulo que 

iniciou em 2005 a implantação do Sistema de Gestão Integrado – SGI, o qual está 

adaptado às suas caracteristicas e atividades e é fundamentado nos requesitos da 

OHSAS 18001:2007, para a Segurança e Saúde Ocupacional – SSO e ISO 

14001:2004 para o meio ambiente. O SGI também incorpora as normas internas da 

AES Corporation A1000 e A2000. 

Em consonância com a política geral adotada com a AES Corporation, 

e atendimento aos requisitos estabelecidos pela própria AES Brasil é implementado 

o Sistema Integrado de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, que tem como base 

nove compromissos. 

Portanto, as empresas do grupo AES Brasil em suas atividades de 

geração, distribuição e comercialização de energia, produção de bens e prestação 

de serviços diversos tem como política assegurar a integridade e a saúde de seus 

colaboradores e preservar e conservar o meio ambiente para produzir e distribuir 

energia limpa, confiável e segura, tendo como base os seguintes compromissos. 

Prevenção, que visa atuar com foco na prevenção de acidentes, 

incidentes, doenças ocupacionais, danos ambientais e poluição. Podemos citar 

destinação correta dos resíduos gerados, construção de bacias de contenção nas 

ETD’s, manutenção dos kit’s de emergência ambiental em condições de uso nos 

veículos operacionais, inspeções periódicas na caixa separadora de água e óleo, 

entre outros, como compromissos à prevenção. 

 
 
 

Figura 1   – Programa Reciclando 

Fonte: AES Eletropaulo 
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Na sequencia, a Responsabilidade Social tem como objetivo prioritario 

cuidar das ações e benefícios a todas as comunidades com as quais o grupo AES 

se relaciona, como exemplo o Projeto Pomar Urbano, ao longo da Marginal 

Pinheiros, as campanhas de eficiência energética e projetos com a comunidade. 

 

 

 

 

Foto 4   – Projeto Pomar - Vista das Primaveras Vermelhas 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

 

 

 

Foto 5   – Detalhe do Gramado, abaixo da Torre de Transmissão 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Conscientização, visa assegurar que seus colaboradores e parceiros 

estejam informados, conscientizados e capacitados, motivando-os à assumir uma 

postura adequada para evitar e atuar em situações de riscos à saúde, à segurança e 
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em potenciais impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Os treinamentos 

e as palestras são alguns dos exemplos deste compromisso. 

Abaixo um exemplo de realização de uma palestra falando sobre riscos 

de acidentes com a rede elétrica, em uma escola de ensino fundamental. 

 
 

 
 
 

Foto 6   – Palestra de Conscientização, em Escolas 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Melhoria Continua, que trata de planejar, projetar e desenvolver suas 

atividades aprimorando continuamente a performance das operações, monitorando 

de forma pró ativa, indicadores de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio 

ambiente e aplicando tecnologia, processos e insulmos que minimizem os riscos ao 

trabalhador e impactos ao meio ambiente, visando à saúde e à segurança dos 

colaboradores das empresas parceiras e da comunidade. A cobertura da plataforma 

de armazenagem de transformadores, a ampliação do escopo de certificação para 

as linhas de substransmissão, são exemplos mais recentes deste compromisso. 

Na página seguinte, mostraremos a cobertura da plataforma de 

transformadores de uma \base \operacional da AES Eletropaulo. 
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Foto 7   – Cobertura da Plataforma de Transformadores 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Respeito aos recursos naturais, consiste em usar de forma racional e 

sustentável os recursos naturais necessários ao processo sob responsabilidade da 

AES no Brasil. Mensalmente são acompanhados os consumos de água e energia de 

todos os prédios utilizados pela AES Eletropaulo. 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 1   – Monitoramento de Consumo de Água e Energia 

Fonte: AES Eletropaulo 
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Gerenciamento de emissões, voltada para mitigar os impactos 

decorrentes de suas atividades, reduzindo suas emissões para o meio ambiente e 

para o ambiente de trabalho, buscando soluções econômicas e tecnicamente 

sustentáveis. Os melhores exemplos para este compromisso são as destinações 

adequadas de resíduos de poda de árvores, e monitoramento de emissões de 

fumaça preta dos veículos da frota. 

 

 
 
 

Foto 8   – Monitoramento de Emissões de Fumaça Preta 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Fornecedores e contratados, atuar em parceria com seus fornecedores 

e contratados, orientando-os e estabelecendo critérios para o atendimento aos 

requisitos de saúde, segurança, e meio ambiente na prestação de serviços. Nenhum 

fornecedor atualmente cadastrado assina contrato sem que o mesmo passe por uma 

avaliação da qualificação ambiental. 

 

 

 
 
 

Foto 9   - Acompanhamento de Contratados em ETD’s 

Fonte: AES Eletropaulo 
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Comunicação, este compromisso visa fomentar programas de 

conscientização, educação ambiental, saúde e segurança, junto à comunidade na 

qual a empresa está inserida, apoiando o desenvolvimento de projetos que atendam 

às espectativas das partes interessadas e manter uma comunicação aberta e 

permanente através da divulgação de suas práticas e desempenho. Alguns 

exemplos podem ser citados como o quadro de avisos e murais, intranet, reuniões 

de avaliações, relatórios técnicos de desempenho ambiental entre outros.  

Na página seguinte, vamos mostrar um desses exemplos de canal de 

comunicação. O Mural – Conexão Ligado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10 – Mural – Conexão Ligado 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Por último, compromisso com a legislação, que objetiva operar e 

manter todas as Unidades, garantindo o cumprimento da legislação aplicavel à 

saúde, segurança e meio ambiente, bem como o atendimento a outros requisitos 

pertinentes às suas atividades. Como exemplo os licenciamentos para construçao 

ou reforma de novas subestações e linha de transmissão aérea, licenças e 

autorizações para realizações de poda de árvores, Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros, licenças de uso de motosserra. 
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Abaixo uma cópia da licensa para porte e uso de motosserra, 

equipamento que é utilizado em situações de quedas de árvores de grande porte 

sobre a rede aérea de distribuição de energia. 

 

 
 

Figura 2   – Cópia da Licença para Porte e Uso de Motosserra 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Assim, de uma maneira integrada através do Sistema de Gestão de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente, em alinhamento com seus próprios 

compromissos estabelecidos no seu sistema, passa a acompanhar, através das 

Ferramentas descritas no Capítulo 3, as Açoes Pró Ativas de seu SGI. 

A seguir, vamos apresentar através de gráficos as quantidades 

realizadas dos Relatos de Perigo, Inspeções Prediais, Inspeções de Campo, 

Preleções e Observações de Segurança no período de 2005 à 2008. 

O Primeiro gráfico retrata as quantidades de Relatos de Perigo 

elaborados por colaboradores próprios. Observa-se que há uma preocupação, à 

partir de 2007, mais fortemente relacionada com a qualidade dos Relatos de Perigos 

e não somente com as quantidades. Há uma orientação para que o foco prinicpal 

dos Relatos esteja direcionado para as situações de perigo que eventualmente 

apareçam durante a execução dos serviços e não somente questões de estruturas 
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padronizadas das redes de distribuição de energia. A seguir apresentaremos o 

gráfico que expressa esta condição. 
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Gráfico 2   – Relato de Perigo - 1ª Ferramenta 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

O segundo gráfico apresenta os dados das Inspeções Prediais que 

começaram a ser acompanhados a partir de 2006 e não consideram as inspeções 

em ETD’s, tendo em vista que estas são objetos de auditoria específicas da ISO 

14001:2004. Portanto os dados mostrados a seguir são exclusivos das inspeções 

realizadas nas bases, sedes e depósitos da AES Eletropaulo. 
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Gráfico 3   – Inspeção Predial - 2ª Ferramenta 

Fonte: AES Eletropaulo 
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O terceiro gráfico nos trás as quantidades de colaboradores próprios 

que participaram das Preleções de Segurança desde 2005 à 2008. Vale ressaltar 

que o maior público dos temas abordados são pessoas que atuam nas Diretorias 

Regionais, particularmente as pessoas que atuam no campo (eletricistas e técnicos), 

por estarem mais expostos aos riscos de acidentes. 
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Gráfico 4   – Preleção de Segurança - 3ª Ferramenta 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

O gráfico 4, mostrado na página seguinte, expressa as quantidades de 

Inspeções de Campo realizadas nas equipes operacionais próprias a partir de 2005. 

Esta é a Ferramenta que somada ao BBS demonstra o maior exemplo de 

comprometimento com o primeiro Valor da AES, que é a Segurança. Aqui, todas as 

pessoas da AES Eletropaulo tem a oportunidade de expor aos colegas de campo 

seu compromisso em suportá-los e oferecer-lhes apoio no que lhes for necessário. 

Ultimamente esta ferramenta vem sendo incrementada tendo em vista 

a ótima aceitação por parte das equipes operacionais, que vêem nesta prática o real 

apoio que elas necessitam em campo. 

Nota-se que a prática foi estimulada em 2008 e que a tendência é 

reforçá-la em 2009, mantendo a maior parte das pessoas que realizam inspeções, 

em campo. 
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Gráfico 5   – Inspeção de Campo - 4ª Ferramenta 

Fonte: AES Eletropaulo 

 
O gráfico 5, apresentado abaixo, retrata as quantidades de 

Observações realizadas desde a implantação do programa na AES Eletropaulo em 

2006. Como dito anteriormente, o diferencial desta Ferramenta com a Inspeção de 

Campo é que ela está mais focada no comportamento seguro das pessoas em 

campo e não tem caráter punitivo e sim estimular o comportamento seguro através 

de uma minuciosa percepção do perigo e análises dos riscos.Nota-se um sensível 

crescimento nas quanitdades de observações realizadas ano após ano. 
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Gráfico 6   – Observação de Segurança - 5ª Ferramenta 

Fonte: AES Eletropaulo 
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5         CONCLUSÃO 

 

Com a implantação do Sistema de Gestão Integrado de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007, em particular 

quando olhamos para as Ferramentas deste sistema, percebemos a 

complementação ordenada e organizada das Ações Pró Ativas com a segurança e a 

saúde do trabalhador integrada ao meio ambiente. 

Outro fato bastante oportuno de ser mencionado, é o 

acompanhamento diário realizado em cada Base Operacional da AES Eletropaulo 

nas quantidades de dias sem acidentes do trabalho, com afastamento pessoas 

próprias. Este acompanhamento é feito através do painel indicativo abaixo. 

 

 
 
 

Figura 3 – Painel de Indicação de Dias Sem Acidentes com Afastamento 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

Outra maneira importante que a AES Eletropaulo utiliza para 

acompanhar mensalmente, de forma sistemica seus indicadores Pró Ativos, é a 

planilha de indicadores reativos e pró ativos. Cada Diretoria Regional tem seus 

indicadores e respectivas ações complementares devidamente registradas e 

acompanhadas mensalmente, de forma a garantir que cada uma cumpra seu papel 

importante no SGI. 

Na página seguinte mostraremos a citada planilha. 
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Quadro 12 – Painel de Indicadores Reativos e Pró Ativos – Dezembro de 2008 

Fonte: AES Eletropaulo 

 

No gráfico abaixo, mostramos a evolução dos acidentes do trabalho 

ocorridos nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 na AES Eletropaulo e percebemos a 

evolução positiva nas quantidades referentes às pessoas próprias. 
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Gráfico 7   – Acidentes com Funcionários Próprios 

Fonte: AES Eletropaulo 

Indicadores  Reativos e Pró-Ativos - Dezembro/2008 
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Vamos comparar os resultados das quantidades de acidentes do 

trabalho, pessoal próprio, sem afastamento ocorridos no período de 2005 à 2008. 

Mesmo havendo um pequeno acréscimo de quase 7% em 2006 comparado com 

2005 e mantido estável em 2007 comparado com 2006, conseguimos constatar uma 

forte redução de 39,5% na comparação de 2008 em relação ao ano anterior. 

É preciso fazermos uma resalva quando analisamos os acidentes fatais 

ocorridos no ano de 2006. Os mesmos não estão relacionados com a atividade fim 

da empresa, ou seja, foram fatos isolados em decorrência da queda de um 

helicóptero onde dois dos passageiros ocupantes da aeronave trabalhavam na AES 

Eletropaulo.  

Agora, voltando ao gráfico 7, os resultados mais expressivos são 

alcançados quando comparamos os dados de 2006 em relação à 2005, 2007 com 

2006 e 2008 com os dados de 2007, referente aos acidentes do trabalho com 

afastamento. Notamos uma redução de 7%, 67% e 64%, respectivamente. Se 

compararmos 2008 com 2005, este percentual sobe para 291%. Assim, concluimos 

que esta drástica redução está diretamente correlacionada à medida em que o 

Sistema de Gestão Integrada de Segurança, Saúde e Meio Ambiente está sendo 

implantado. 

Diante dos dados analisados e da longa convivência com esta rotina 

de trabalhar junto aos colaboradores de campo da AES Eletropaulo, percebe-se que 

a cada ano que passa, a uma melhora significativa e conscistente na diminuição das 

quantidades de acidentes do trabalho. Porém, quando analisamos um Relato de 

Perigo ou um mesmo um acidente, notamos que fatores de comportamento pessoal 

são determinantes para a ocorrência destes fatos indesejáveis.  

Diante do acima exposto, gostaria de sugerir, para trabalhos futuros 

nesta área, estudos voltados ao comportamento humano. Assim, fatores como 

estresse físico e emocional, desconcentração durante a execução dos serviços, não 

seguimento dos procedimentos de trabalho e de segurança, como oportunidades a 

serem exploradas. 
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