Aula 4 | Determinação dos
riscos industriais
Meta da aula
•

Apresentar os riscos que as máquinas e os equipamentos podem oferecer ao trabalhador no desempenho da sua tarefa e/
ou a pessoas desavisadas que possam chegar perto das máquinas ou dos equipamentos.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar riscos em máquinas ou equipamentos;
2. classificar situações de acordo com o critério de criticidade;
3. reconhecer as normas que garantem a segurança na atividade
industrial;
4. identificar as diferentes técnicas de análise de riscos;
5. estabelecer as precauções que devem ser tomadas para evitar
situações de risco.

Risco
O risco acompanha o homem desde o início dos tempos e em todas as atividades, seja na pesca, na agricultura, na pecuária...
Com o advento e a fabricação das primeiras ferramentas surgiram os primeiros acidentes. Com a Revolução Industrial ocorreram várias mudanças no
ambiente laboral, como a incorporação de máquinas hidraúlicas, a vapor e
elétricas. Com isso, novos e maiores riscos surgiram. O número de acidentes
aumentou e eles passaram a ser mais graves. As mutilações e os acidentes
fatais se tornaram mais frequentes.
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Kenn Kiser
Fonte: www.sxc.hu/photo/117455

Figura 4.1: Com a Revolução Industrial, novas máquinas passaram a ser utilizadas e
os riscos de acidentes aumentaram.

Com o aumento do número de acidentes e de sua gravidade, a preocupação
em evitá-los aumentou e técnicas foram desenvolvidas para esse fim. É fundamental identificar os riscos e analisá-los para que medidas de prevenção
possam ser tomadas.
Como o acidente é uma ocorrência não prevista e não programada, devemos
nos antecipar a esse acidentes. Nesta aula aprenderemos sobre essas técnicas.

Máquinas e riscos
Dependendo do tipo de máquina e das tarefas a serem realizadas, existem
diferentes níveis de risco. Esses riscos devem ser determinados ainda na fase
de projeto da máquina e também na hora de formar a disposição das máquinas e equipamentos, para atender às normas de segurança, seja no setor
elétrico ou no setor mecânico.
Máquinas são um conjunto de peças ou partes que são ligadas entre si, sendo
que pelo menos uma delas é móvel. Ainda na fase de projeto é interessante
que se tome algumas medidas de segurança para evitar ou reduzir ao máximo
o risco e evitar a exposição através de meios de proteção adequados.
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Os perigos mecânicos podem ser dos mais variados, podendo ser gerados
por componentes da máquina que podem estar ligados às suas formas,
como arestas, rebarbas e partes pontiagudas.
A posição relativa de trabalho e as zonas de contato também podem trazer
riscos eminentes ao trabalhador. A posição relativa de trabalho é a posição
que o trabalhador assume para realizar o trabalho que irá desenvolver. Já a
zona de contato é o local em que o trabalhador terá contato com a máquina
ou equipamento.
A estabilidade das máquinas depende:
–– do projeto que originou a máquina;
–– do ponto em que ela se encontra – se a máquina se encontra em uma
superficie dura, em declive, na mesa, se a fundação onde a máquina
será apoiada suportará seu peso etc.
–– da velocidade da máquina – se a máquina funcionar fora dos padrões
de velocidade especificada pela fabricante;
–– da sua resistência mecânica à deformação – quando a máquina vibra,
se a resistência à deformação dela for muito grande, a máquina pode
quebrar. Isso já vem especificado pelo fabricante da máquina;
–– etc.

Figura 4.2: Furadeira realizando movimento de rotação.

Aula 4 | Determinação dos riscos industriais

75

e-Tec Brasil

No uso de uma furadeira é possivel identificar dois riscos:
1. o de arrastamento, que pode ocorrer ao encostar em uma parte girante
da máquina. Quando o trabalhador encosta uma parte girante da máquina em uma parte do corpo, o seu corpo tende a seguir o movimento de
rotação, o que pode causar um acidente;
2. o de impacto, que é gerado quando a ferramenta entra em contato com
a superfície a ser furada, gerando um impacto na ferramenta e, consequentemente, no operador da máquina.
Ao analisar os riscos em máquinas e equipamentos devemos considerar:
–– as conexões – se estão firmes, pois caso elas se soltem quando a máquina vibrar isso pode causar um acidente;
–– a inércia do movimento – é preciso saber o tipo de movimento que a
máquina realiza (rotação, translação etc.). Desta forma sabemos se as
proteções são adequadas e se podem trazer riscos a outras pessoas;
–– o diâmetro da máquina – para sabre o seu tamanho e raio de alcance;
–– a forma – para saber o seu tamanho e raio de alcance;
–– o estado da superfície – se estiver trincada pode indicar que o equipamento não está em uma superfície segura e se estiver suja também
pode trazer riscos para os operários;
–– acessibilidade à ferramenta – se qualquer pessoa pode ter aceso à
máquina ou se só pessoas autorizadas.
As ocorrências de acidentes aparecem principalmente em mandril, retíficas,
furadeiras verticais e horizontais.
A saber:
Mandril é a parte móvel em que se encaixa a broca. Ele é composto por um
corpo que contém uma porca girável e várias mandíbulas deslizáveis. As
mandíbulas deslizáveis são acionadas pela porca girável. É onde se encaixa a
broca de uma furadeira, por exemplo. Veja a figura a seguir:
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Mandril

Figura 4.3: O mandril é uma das partes de uma furadeira, mas ele também é um elemento que pode ser usado como acessório no torno, fresadora, retífica etc.

Retíficas são máquinas operatrizes especializadas na arte de retificar, ou seja,
tornar reto, exato. Veja a imagem a seguir:

Glossário
Máquinas operatrizes
Máquinas ferramentas que
fabricam outras máquinas e
ferramentas.

Figura 4.4: Retífica plana.

Cabe salientar que não basta identificar os elementos perigosos para identificar os riscos. Existem outros elementos que devem ser levados em conta na
hora de identificar os riscos:
1. A gravidade do dano possível, que pode ser estimada pela:
–– Natureza do que se quer proteger (pessoas, bens etc.).
–– Gravidade das lesões (no caso de pessoas, vão das mais leves até o
óbito).
–– Importância do dano (por cada máquina). No caso das pessoas: uma
pessoa ou várias pessoas.
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2. A probabilidade de o dano ocorrer:

Konrad Mostert

–– A frequência e a duração da exposição das pessoas ao fenômeno
perigoso.
–– A probabilidade da ocorrência de evento perigoso.
–– A possibilidade de evitar o dano, com a intervenção técnica ou
humana.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1134631

Figura 4.5: Em determinados casos extremos, os acidentes de trabalho podem oferecer risco de morte. Por isso devemos redobrar o cuidado na hora de desempenhar
atividades perigosas.

Você Sabia?
Você sabia que o atual presidente do
Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, sofreu um grave acidente de trabalho?

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.
br:8080/discovirtual/22005769860/img/
Lulua.jpg
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Antes de entrar para a política, Lula
era metalúrgico e trabalhava em uma
usina. Ele acidentou-se em uma prensa
hidráulica e acabou tendo o dedo mínimo da sua mão esquerda decepado.

Segurança do Trabalho

Ao operar uma máquina, o trabalhador deve estar atento às suas partes móveis, pois se entrar em contato com alguma dessas partes, seu corpo pode
ficar preso. Ele deve ter muito cuidado ao manusear uma máquina e utilizar
sempre os equipamentos de segurança necessários. Além disso, as fontes
de risco devem ser neutralizadas para tentar impedir que o trabalhador exponha o seu corpo ou parte dele aos perigos. Os acidentes podem variar de
gravidade, podendo ir de um simples corte até a morte. Sempre que possível, devemos cuidar dos ferimentos para tentar diminuir as sequelas.
Observação: Vale resaltar que quando um tarbalhador está segurando uma
ferramenta, esta funciona como um prolongamento do corpo, e o que acontecer a essa ferramenta será transmitido ao corpo do trabalhador.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Marque as alternativas falsas e explique qual é o erro.
(

)

As primeiras medidas de prevenção de acidentes devem ser tomadas
quando a máquina estiver pronta.

(

)

A máquina não apresentará problemas de estabilidade se funcionar
com uma carga acima da especificada pelo fabricante.

( )

A posição relativa de trabalho é onde o operário realiza o seu trabalho.

(

Existe risco de impacto ou arrastamento quando o trabalhador utiliza
uma furadeira.

)
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( )

Conexões malfeitas ou frouxas podem trazer riscos aos trabalhadores.

É melhor prevenir que remediar...
Para garantir que os equipamentos e máquinas ofereçam segurança para
o usuário ou trabalhador existem algumas normas (regras) que devem ser
seguidas. Vamos conhecê-las?

Glossário
EN – European Norms
(Normas Europeias)

EN 292
A norma EN 292 enumera as diversas formas de perigos procedentes de
uma máquina, exigindo que elas sejam devidamente protegidas. Esta norma
recomenda duas ações ao projetista e que podem ser utilizadas de forma
individual ou conjunta:
• Verificar, no projeto original de uma máquina ou equipamento, a possibilidade de evitar ou diminuir os perigos ao máximo possível para que o seu
manuseio possa ocorrer de forma segura. Exemplo: ao desenvolver uma máquina, o projetista deve prever a instalação de barreiras nas partes móveis
das máquinas.
• Verificar a possibilidade de limitar a exposição do trabalhador ao perigo,
reduzindo a necessidade de o operador entrar em zonas denominadas
perigosas. Isso poderia ser realizado mediante a utilização de robôs.
Para exemplificar sobre o uso dos robôs tem-se a seguinte definição:
Robôs são dispositivos mecânicos versáteis (por exemplo,
braços mecânicos articulados, veículos terrestres, aéreos
ou submarinos, etc.) equipados com sensores e atuadores
sob o controle de um sistema computacional. Eles realizam tarefas executando movimentos num espaço físico.
Este espaço é povoado por vários objetos e está sujeito às
leis da natureza (SALANT, 1990).
Os robôs são utilizados, por exemplo, na limpeza e na inspeção dos dutos de
gás, pois o espaço é confinado e os gases acumulados podem trazer perigo
para o trabalhador. Outro exemplo são os robôs utilizados para desarmar
bombas a distância.
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Sasan Saidi
Fonte: www.sxc.hu/photo/1171276

Figura 4.6: Devido ao avanço da tecnologia, agora contamos com a ajuda de robôs
para nos auxiliar em situações de risco, evitando que o trabalhador fique exposto a
situações mais perigosas.

EN 1050
A nova Norma EN 1050, denominada “Segurança de Máquinas – Determinação e riscos”, estabelece o índice de risco como um processo destinado
a ajudar os projetistas, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho.
Essa norma define as medidas mais apropriadas para que se tenha mais
segurança na atividade industrial.

Determinando os riscos
Existem duas técnicas para a identificação dos riscos:
–– Técnica de incidentes críticos (T.I.C.)
–– Método what if (e se...)
Vamos entender cada uma delas?
1. Técnica de incidentes críticos (T.I.C.)
Tem como objetivo a detecção de incidentes críticos e o tratamento dos riscos que os mesmos representam. Mas o que são incidentes críticos? São o
que chamamos de “quase” acidentes, ou seja, um evento que não provocou
o acidente, porém causou algum transtorno.
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Exemplo: João trabalha como montador de tubulações industriais. Semana
passada, ele foi executar uma junta flangeada para conexão de duas tubulações efetuando o seguinte procedimento: as tubulações a serem conectadas
estavam a um metro de desnível do piso. João colocou os parafusos e porcas
nos flanges das tubulações, procedendo o primeiro aperto dos mesmos com
uma chave de grifa. Ao apertar uma das porcas, com o esforço empregado,
João escorregou. Com isso, largou a chave com a qual fazia o aperto dos
parafusos e se projetou para trás, caindo no piso agachado. Apesar do susto
não houve lesão alguma.
Neste caso houve um “quase” acidente, já que João não sofreu nenhuma lesão.
Essa técnica é uma análise qualitativa, aplicada na fase operacional de um
sistema, cujos procedimentos envolvem o fator humano.

Glossário
Criticidade
Termo usado para
determinar quão crítica
(grave) é uma determinada
situação.

As ações ou condições inseguras são as mesmas que podem provocar tanto
um acidente como um incidente.
Os incidentes podem ser classificados de acordo com um critério de criticidade:
• Criticidade 1 – Podem afetar a integridade física dos recursos humanos
do sistema de produção, ou seja, o trabalhador pode ou não se ferir.
• Criticidade 2 – Podem ocasionar o fracasso da missão ou objetivo do
sistema ou empresa. Por exemplo: uma fábrica de ovos de chocolate tem
como missão fabricar uma quantidade específica deste produto. Se esse
objetivo não for cumprido, significa que houve fracasso.
• Criticidade 3 – Podem impedir o cumprimento da missão em termos de
entregar em condições de preço e qualidade o que o mercado espera.
Usando o mesmo exemplo da fábrica de ovos de chocolate: o chocolate não teria a qualidade esperada pelo mercado, poderia estar com o
formato errado.
• Criticidade 4 – Significa alterar a programação de recursos e esforços
na produção de bens e serviços. Por exemplo: uma fábrica de carros
depende da produção de para-choques para poder realizar seu trabalho. Quando para-choques não são entregues, a fábrica não pode
entregar carros.
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O nivel de criticidade é uma avaliação que serve apenas como parâmetro
para se criar uma hierarquia para se tomar alguma providência. Por exemplo,
se muitos trabalhadores se ferirem não será possível cumprir a missão, ou se
a máquina estiver malregulada isso também não será possível. Já na criticidade nível 1, mesmo com o ferimento de algum operário é possível cumprir
a missão.
Muitas vezes, as questões econômicas se misturam com a segurança no
trabalho. Veja o exemplo dos ovos de chocolate na criticidade 3: é possível
que haja uma falha na manutenção das máquinas e equipamento porque o
chocolate não era de boa qualidade. De forma geral, as empresas só tomam
medidas de segurança para os trabalhadores quando é provado que elas
terão lucro com isso. Por este motivo, a qualidade da produção está diretamente relacionada à segurança no trabalho.

Acidente ou incidente?
Não confunda!! Quando ocorre uma acidente significa que houve
lesão, que alguém saiu ferido. Já o incidente é um “quase” acidente,
pois ninguém se machuca.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
1. Tendo como base o que você aprendeu sobre a classificação de incidentes, correlacione:

Aula 4 | Determinação dos riscos industriais

83

e-Tec Brasil

a) Criticidade 1

(

)

Uma gráfica precisa entregar uma grande
quantidade de livros, porém uma das máquinas de impressão se quebra.

(

)

Um trabalhador sofre um escorregão, mas não
se machuca.

(

)

Uma leiteria precisa embalar o leite para a venda, porém não há caixas para embalar o leite.

( )

Um temporal atinge uma plantação de verduras
que é a única fornecedora de um mercado.

b) Criticidade 2
c) Criticidade 3
d) Criticidade 4

5. Método what if (e se...), no sentido de esgotar as possibilidades da existência de outros perigos.
Consiste na formulação de questionamentos que devem ser efetuados por
uma equipe que possui pleno conhecimento do projeto ou processo. Essa
equipe deve definir os riscos possíveis que possam existir em determinadas
atividades.
Para a execução deste método deve ser formada uma comissão de estudo.
Cada membro dessa comissão formula questões que devem ser respondidas
em relação à segurança até que não haja dúvidas em relação às respostas.
Veja o seguinte exemplo: uma empresa precisa descarregar tolueno de caminhões-tanque para um tanque fixo não enterrado, que fica próximo de um
tanque de ácido nítrico.
A comissão de estudo deve levar em consideração que o tolueno pode reagir
com o ácido nítrico formando TNT (trinitro tolueno), composto altamente
explosivo.
As questões que a comissão de estudo poderia elaborar são:
• Por que instalar um tanque de tolueno próximo a um tanque de ácido
nítrico?
• Qual a distância segura entre os dois tanques e o caminhão?
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Vários riscos!
Série de riscos é o conjunto de riscos que, agindo sobre um sistema, leva à ocorrência do acidente (evento indesejável ou catastrófico). Esse sistema pode ser um sistema qualquer, como um sistema
de produção ou um sistema administrativo, por exemplo.
Imagine que uma fábrica de carros produziu uma porta com defeito no mecanismo de abrir e fechar o vidro. O carro passa para
outro setor onde o vidro é colocado, mas se quebra lá dentro.
Quando o funcionário tenta abrir o vidro, um estilhaço o atinge e
o fere. Isso seria um exemplo de série de riscos.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 2
Preencha as lacunas de acordo com o que você aprendeu nesta aula:
a) A norma _________ enumera as diversas formas de perigos procedentes de uma máquina, exigindo que elas sejam devidamente protegidas.
Recomenda duas ações, que podem ser utilizadas separadas ou conjuntamente.
b) A norma _________, denominada “Segurança de Máquinas – Determinação e riscos”, estabelece o índice de risco como um processo destinado
a ajudar os projetistas, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho
a definir as medidas mais apropriadas para serem atingidos os maiores
níveis de segurança.
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Técnicas para analisar os riscos
Para a análise dos riscos podem ser utilizadas as seguintes técnicas:
• Análise Preliminar de Riscos (APR), em que os riscos podem ser classificados em:
––
––
––
––

categoria I – desprezível;
categoria II – marginal ou limítrofe;
categoria III – crítica;
categoria IV – catastrófica.

• Análise de Modos de Falhas e Efeito (AMFE);
• Análise de Árvore de Falhas:

John Nyberg

–– falha primária;
–– falha secundária;
–– falha ou defeito de comando.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1172548

Figura 4.7: Todo cuidado é pouco quando o assunto é a sua segurança!

Análise preliminar de riscos (APR)
É uma análise detalhada do projeto ou da atividade, analisando, em cada etapa,
a ocorrência de um possível risco e indicando as medidas de controle.
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Para determinar os riscos por meio deste tipo de análise é preciso:
––
––
––
––
––

utilizar as experiências passadas;
saber quais são os objetivos e exigências do trabalho;
conhecer os procedimentos que serão usados;
avaliar as atividade e tarefas que têm potencial para causar lesões;
avaliar possíveis danos a equipamentos e máquinas.

Para cada risco que for detectado deve-se elaborar os meios para o controle
e/ou eliminação dos riscos. Os meios para controlar e/ou eliminar os riscos
podem ser medidas admistrativas, adoção de proteções etc.
Os riscos podem ser divididos em 4 categorias:
• Categoria I – Desprezível
Não degrada o sistema nem o funcionamento do equipamento, assim
como não ameaça os recursos humanos. Não ocorre o ferimento nem a
morte de algum funcionário, terceiro ou de outras pessoas.
Exemplo: a queima de uma das várias lâmpadas presentes no escritório.
• Categoria II – Marginal ou limítrofe
Uma degradação moderada com danos menores, não causando lesão e
podendo ser controlada ou compensável.
Exemplo: na instalação de uma máquina eram previstos cinco dias, mas
foram necessários sete dias. Esse atraso é um risco marginal, já que o
atraso causado foi um dano menor.
• Categoria III – Crítica
Causa uma degradação crítica, causando lesões e danos substanciais,
colocando os sistemas em risco e necessitando de ações corretivas imediatas. Envolve recursos humanos.
Exemplo: um funcionário de uma telefônica mexendo em sua rede, no
poste, próximo à rede elétrica. Ele pode ser eletrocutado.
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• Categoria IV – Catastrófica
Causa uma séria degradação do sistema, ocasionando a sua perda e,
ainda, lesões.
Exemplo: um vazamento radioativo na usina de Angra dos Reis poderia
ocasionar diversos problemas: perda da usina, perda das terras em torno
da usina (podendo atingir municípios próximos), morte da população
e desenvolvimento de doenças nos sobreviventes (como câncer) e nas
próximas gerações.

Análise de Modos de Falhas e Efeito (AMFE)
É uma técnica cuja análise deve ser detalhada, indicando os procedimentos
utilizados na determinação de problemas provenientes dos equipamentos e
sistemas, sendo uma análise quantitativa e qualitativa.
Tem por objetivo a determinação de falhas de efeito crítico e componentes críticos. Isso significa que irá apontar quais são as falhas que podem comprometer o
sistema de produção. Além disso, esta técnica também determina as análises de
confiabilidade de conjuntos, equipamentos e sistemas, ou seja, mostra o quanto
os sistemas de segurança são confiáveis e se realmente são livres de falhas.
Esse método é de grande utilidade na associação das ações de manutenção
e prevenção de perdas. Ele pode ser diretamente relacionado com a necessidade de manutenção de equipamentos. Por exemplo: um carro mau regulado vai gastar mais combustível do que o necessário e uma máquina sem
manutenção pode ser razão de um acidente de trabalho.

Análise de Árvore de Falhas
Este método consiste no estudo de fatores que podem causar um evento
indesejável (falha, risco principal, catástrofe). Neste modelo os dados probabilísticos podem ser aplicados a sequências lógicas, sendo feita uma análise
quantitativa e/ou qualitativa.
O método consiste em estudar a sequência de eventos que ocorreram desde o
evento inicial até o evento final (topo). O evento topo consiste no acidente propriamente dito e a análise de árvore de falhas permite identificar a causa desse
problema. Essa investigação é feita desde o evento inicial até o acidente.
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As falhas podem ser classificadas como:
• Falha primária: ocorre no ambiente de trabalho e sob condições para a
qual a peça, máquina ou equipamento foram projetados. É também chamada de falha básica e é causada por erros de projeto.
Exemplo: o rompimento de um vaso de pressão a uma pressão inferior à
pressão de serviço.
• Falha secundária: ocorre sob condições em que o local não foi projetado
para a instalação da máquina ou equipamento. A falha está na solicitação excessiva do sistema.
Por exemplo: uma máquina é feita para operar em uma determinada
pressão e opera em uma pressão superior.
• Falha ou defeito de comando: ocorre devido a sinais de controle incorretos ou impróprios. Na maioria das vezes não necessita de ações de reparo
para que o componente volte a funcionar.
Exemplo: a abertura de uma válvula de segurança sem existir pressão
excessiva.

Atividade 4
Atende ao Objetivo 4
Identifique os métodos de análise de risco correlacionando as colunas a
seguir:
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a) Análise preliminar de
riscos (APR)

( )

É uma análise que mostra o quanto os
sistemas de segurança são confiáveis
e se realmente são livres de falhas. Ela
aponta quais são as falhas que podem
comprometer o sistema de produção.

(

)

É uma análise detalhada do projeto,
em que é verificada, em cada etapa,
a possibilidade de ocorrência de um
risco. Os riscos podem ser divididos
em quatro categorias.

(

)

Consiste no estudo da sequência
de eventos que ocorreram desde o
evento inicial até o final (topo). As
falhas podem ser classificadas como
primárias, secundárias ou defeito de
comando.

b) Análise de modos de
falhas e efeitos (AMFE)
c) Análise de árvore de
falhas

Estatísticas e probabilidades dos riscos
E como avaliar os riscos? Os riscos podem ser avaliados por meio de estatísticas e probabilidades.

Glossário
Probabilidade objetiva
A proporção de ocorrência
de um evento.
Mensuração
Determinação da medida,
medição.
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A Estatística é a parte da matématica em que tratamos da organização,
descrição, análise e interpretação dos dados. Probabilisticamente, o risco é
a incerteza da ocorrência de um determinado evento. Se o risco fosse um
evento certo sempre teríamos como evitar o acidente, que é o evento inesperado; por isso trabalhamos com prevenção.
O risco pode ser medido por um número através do uso da estatística ou da
probabilidade objetiva. O risco subjetivo é a incerteza de ocorrência de um
evento percebido por um indivíduo. Qualquer indivíduo pode ter uma visão
otimista ou pessimista acerca do risco.
A probabilidade de um risco ocorrer pode ser estimada através de uma visão
pessimista ou otimista. A visão otimista ocorre quando o indivíduo percebe
pouca incerteza nas ocorrências, ou seja, opta por situações de grande grau
de incerteza, pois não possui percepção do perigo. A visão pessimista vai exigir alta possibilidade de sucesso nas suas ações, sendo de difícil mensuração.
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Ou seja, o otimista não acredita que o acidente irá ocorrer, mesmo existindo
muita chance de que ocorra. Exemplo: uma pessoa que dirige alcoolizada
sempre fala que nunca acontecerá um acidente com ela, mas existe uma
grande possibilidade de esse acidente acontecer. O pessimista sempre vai
fazer o trabalho da forma mais segura possível, pois ele acredita que o acidente pode ocorrer a qualquer momento.
Todo risco é de dificil mensuração porque o risco só é medido quando ocorre
o acidente, e a prevenção vem justamente para evitá-lo. Como eu sempre
digo, quando o técnico de segurança fala que existe o risco de acidente as
pessoas reclamam de ter que tomar as medidas de segurança. E se ele não
toma essas medidas, duas coisas podem acontecer: se o acidente ocorrer, ele
fala “eu deveria ter te escutado”, e se o acidente não ocorrer, ele fala “viu
só, você se preocupou à toa”.

Precauções que o projetista deve tomar
Você, técnico de segurança do trabalho, ao selecionar medidas de segurança, deve traçar estratégias basendo-se nas técnicas descritas nesta aula.
Estas medidas de segurança determinam que o projetista deverá, em toda e
qualquer circunstância:
1. Determinar o uso específico da máquina, limites de espaço, espaço necessário para sua instalação, tempo de vida útil da máquina ou, se necessário, de seus componentes. Nesse caso não basta levar em conta as
dimensões da máquina, mas também seu raio de ação.
Segundo a NR 12 (Máquinas e equipamentos), deve existir uma distância
entre máquinas e equipamentos de 0,60m a 0,80m, a critério da autoridade competente em medicina e segurança do trabalho. Entre partes móveis
de máquinas e/ou equipamentos, deve haver uma faixa livre de 0,70m a
1,30m.
Além disso, deve haver áreas reservadas para armazenamento de materiais,
devidamente demarcadas de acordo com a NR-26, lembrando que a autoridade competente em medicina e segurança do trabalho deve garantir a adequação da área do trabalho situada em torno da máquina ou do equipamento, além do tipo de operação e da classe da máquina ou do equipamento.
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É importante, também, verificar se as manutenções da máquina estão em dia.
2. Identificar os perigos e determinar os riscos.
Nesta fase, devem ser considerados todos os problemas que poderão ocorrer
durante a vida da máquina, como: transporte, instalação, uso normal até seu
desmanche e eventuais problemas de segurança que estes processos possam
apresentar.
Por exemplo, a máquina está com todas as partes móveis protegidas? O local
de instalação é próprio para a máquina? A máquina ou o equipamento estão
bem refrigerados? O piso do local de trabalho é regular ou irregular?
Essas perguntas devem ser feitas e respondidas durante toda a fase de projeto e operação.
3. Remover os perigos ou limitar os riscos ao máximo possível, seja reduzindo a velocidade, introduzindo práticas corretas ergonômicas, princípios
“à prova de falhas” etc.
Por exemplo, pode haver um excesso de trepidação da máquina por ela estar
trabalhando com excesso de carga, como mostra a Figura 4.8.

a

b

Figura 4.8: a) Transportador, o primeiro cilindro inativo diminui a trepidação dos sistemas, realizando a prevenção de danos. b) Remoção dos elementos cortantes, para
evitar cortes quando for manusear os equipamentos.

4. Quando os perigos não podem ser evitados, devem ser introduzidas proteções para evitá-los. Estas incluem travamentos de proteção, cortinas
de luz, tapetes de pressão, controle bimanual e outros dispositivos. As
cortinas de luz são sensores que, se encontrarem algum obstáculo, não
deixarão a máquina operar. E tapetes de pressão são mecanismos de segurança que só deixam a máquina operar se uma determinada pressão
for aplicada em cima deles. Os comandos bimanuais são dois comandos
manuais que devem ser acionados simultaneamente.
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Um exemplo é o trabalho com uma prensa, em que a mão do trabalhador
está livre e pode ficar no raio de ação da prensa por descuido ou pressa do
trabalhador em terminar a tarefa.
Com um controle bimanual, a prensa só funcionará quando o trabalhador
ativar os dois comandos, neste caso forçando que o trabalhador tire as mãos
da zona de perigo. Outros dispositivos podem ser usados em conjunto com
o dispositivo bimanual, como foi citado.
5. Informar ao usuário sobre eventuais riscos remanescentes. Para isso o usuário deve conhecer o uso de sinais, símbolos visuais ou audíveis que devem ser
vistos e/ou ouvidos por todo o pessoal, incluindo-se o operador.

Glossário
Remanescente
Sobra, resto.

Atividade 5
Atende ao Objetivo 5
Marque com um X os itens que devem ser considerados em um projeto, instalação e manuseio de máquinas para evitar riscos na atividade industrial.
(

)

local de instalação da máquina;

(

)

carga a ser suportada pela máquina;

(

)

estética da máquina;

(

)

mecanismos de operação das máquinas.

Aplicação de um método sistemático para
identificar e eliminar riscos
Atenção especial deve ser proporcionada aos casos considerados como os
mais críticos e graves, que são:
a) os que afastam o operário do trabalho por longos períodos, devido a
sérias doenças causadas pelo próprio trabalho como DORT e LER;
b) os que afastam o operário definitivamente, por morte.
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As estatísticas a respeito desse assunto determinam que os fatores mais importantes e que afetam com maior frequência a indústria e o próprio trabalhador se encontram: na construção civil, nas atividades não produtivas e nos
trabalhos que apresentam elevados riscos para a saúde.
Sendo assim, um maior e mais consciente controle nestas áreas deverá conduzir a uma redução de danos ou enfermidades.
Por exemplo: um trabalhador com pressão alta não pode sofrer mudança de
pressão externa (como trabalhar em profundidades ou em alguns casos em
que é preciso aumentar a pressão externa através de algum equipamento).
Isso não pode ser ignorado.
Não podemos esquecer os itens a seguir, descritos na prevenção de acidentes:
1. Substituir determinados materiais por outros que possam apresentar menor perigo.
Por exemplo: trocar o benzeno por solventes naturais.
2. Treinar efetivamente o trabalhador em relação aos procedimentos e práticas da segurança. Não basta entregar um EPI (Equipamento de Proteção
Individual), é preciso treinar o funcionário para usá-lo corretamente. Treinamentos para trabalho em espaço confinado etc.
3. Ensinar e insistir na melhor forma de efetuar o trabalho com a devida
segurança.
4. Estabelecer normas de uso e cuidados que devam ser obedecidos na utilização de um determinado produto com a correspondente segurança.
5. Educar as pessoas sobre os perigos que podem existir no uso inadequado
de um produto, processo ou tarefa e sobre como adotar as devidas ações
de proteção. Essa educação pode ser através de semanas educativas e
encontros educativos. Os mais comuns são o DDS (Diálogo Diário de Segurança), SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes).
6. Treinar os operários no que diz respeito ao reconhecimento, à avaliação
dos perigos e ao cumprimento das leis relativas à segurança e responsabilidades legais (civis e criminais).
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7. Motivar as pessoas a cooperar com os programas de segurança estabelecidos para garantir a qualidade e segurança da sua vida, por meio de
uma participação efetiva. Essa motivação dos trabalhadores pode ser feita atráves de campanhas educativas. Essas campanhas podem ser através
de prêmios em dinheiro, viagens, reconhecimento profissional etc.

Conclusão
Para se analisar os riscos de acidentes existem algumas etapas a serem seguidas, como primeiro identificar os riscos e depois analisá-los e avaliá-los por
meio de estatística.
E mais importante do que apenas nos atentarmos aos riscos é treinar o trabalhador para o desempenho correto das atividades, assim como ao uso das
máquinas e equipamentos. Tomando-se as precauções necessárias, os riscos
de acidentes na atividade industrial diminuem muito e o trabalhador se sente mais seguro ao realizar o seu trabalho.

Resumo
• Existem diferentes tipos de risco que variam de acordo com o tipo de
máquina e as tarefas a serem realizadas.
• Os riscos devem ser determinados no momento de projetar a máquina e
quando elas forem dispostas no ambiente de trabalho.
• Os perigos das máquinas podem ser gerados por componentes das máquinas, como rebarbas, arestas e partes pontiagudas, além da posição
relativa de trabalho e pelas zonas de contato.
• A estabilidade da máquina depende do projeto que a originou, do ponto
onde ela se encontra, da sua velocidade, da sua resistência mecânica à
deformação etc.
• No uso de uma furadeira podemos identificar pelo menos dois tipos de
risco: arrastamento e impacto.
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• Ao analisar os riscos em máquinas e equipamentos devemos considerar:
as conexões, a inércia do movimento, o diâmetro, a forma, o estado da
superfície e a acessibilidade à ferramenta.
• Para identificar o risco é preciso observar a gravidade do dano possível e
a probabilidade de ele ocorrer.
• O trabalhador deve estar sempre atento às partes moveis da máquina,
pois seu corpo pode ficar preso. Além disso, ele deve usar os equipamentos de segurança necessários para evitar acidentes.
• A norma EN 292 enumera as diversas formas de perigos procedentes de
uma máquina.
• De acordo com a EN 1050, existem duas técnicas para a identificação de
riscos:
–– Técnica de incidentes críticos: é uma análise qualitativa, aplicada na
fase operacional de um sistema, cujos procedimentos envolvem o fator humano. Os incidentes podem ser classificados de acordo com o
critério de criticidadde.
–– Método what if: consiste na formulação de questionamentos que devem ser efetuados por uma equipe que possui pleno conhecimento
do projeto ou processo.
• Para a análise preliminar de riscos podem ser utilizadas as seguintes técnicas:
–– análise preliminar de riscos (APR) – é uma análise detalhada do projeto ou da atividade, analisando em cada etapa a ocorrência de um
possível risco e indicando as medidas de controle.
–– análise de modos de falhas e efeitos (AMFE) – indica os procedimentos utilizados na determinação de problemas provenientes dos equipamentos e sistemas, sendo uma análise quantitativa e qualitativa.
–– Análise de árvore de falhas – consiste no estudo de fatores que podem causar um evento indesejável (falha, risco principal, catástrofe).
• Os riscos podem ser avaliados por meio de estatísticas e probabilidades.
• O projetista deve tomar diversas precauções, como determinar o uso específico da máquina, identificar os perigos e determinar os riscos, remover ou limitar os riscos o máximo possível, dentre outros.
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• Deve-se dar especial atenção aos casos considerados como os mais críticos e graves: os que afastam o operário do trabalho por longos períodos,
devido a sérias doenças causadas pelo próprio trabalho, como DORT e
LER, e aqueles que o afastam definitivamente, por morte.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula você vai aprender o princípio de funcionamento de alguns
sistemas mecânicos e eletromecânicos, estabelecendo os critérios de segurança para os mesmos.

Respostas das atividades
Atividade 1
(F)

As primeiras medidas de prevenção de acidentes devem ser tomadas
quando a máquina estiver pronta.
R: As primeiras medidas de segurança devem ser tomadas ainda na fase
de projeto da máquina e depois na fase de instalação da mesma.

(F)

A máquina não apresentará problemas de estabilidade se funcionar
com uma carga acima da especificada pelo fabricante.
R: A máquina deve funcionar dentro dos limites de carga especificados pelo fabricante. Assim, evitamos que acidentes ocorram.

(V)

A posição relativa de trabalho é onde o operário realiza o seu trabalho.

(V)

Existe risco de impacto ou arrastamento quando o trabalhador utiliza
uma furadeira.

(V)

Conexões malfeitas ou frouxas podem trazer riscos aos trabalhadores.
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Atividade 2
(b)

Uma gráfica precisa entregar uma grande quantidade de livros, porém uma das máquinas de impressão se quebra.

(a)

Um trabalhador sofre um escorregão, mas não se machuca.

(d)

Uma leiteria precisa embalar o leite para a venda, porém não há caixas para embalar o leite.

(c)

Um temporal atinge uma plantação de verduras que é a única fornecedora de um mercado.

Atividade 3
a) A norma EN 292 enumera as diversas formas de perigos procedentes
de uma máquina, exigindo que elas sejam devidamente protegidas. Recomenda duas ações, que podem ser utilizadas separadas ou conjuntamente.
b) A norma EN 1050, denominada “Segurança de Máquinas – Determinação e riscos”, estabelece o índice de risco como um processo destinado
a ajudar os projetistas, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho
a definir as medidas mais apropriadas para serem atingidos os maiores
níveis de segurança.
Atividade 4

e-Tec Brasil

(b)

É uma análise que mostra o quanto os sistemas de segurança são confiáveis e se realmente são livres de falhas. Ela aponta quais são as falhas que
podem comprometer o sistema de produção.

(a)

É uma análise detalhada do projeto em que é verificada, em cada
etapa, a possibilidade de ocorrência de um risco. Os riscos podem ser
divididos em quatro categorias.

(c)

Consiste no estudo da sequência de eventos que ocorreram desde
o evento inicial até o final (topo). As falhas podem ser classificadas
como primárias, secundárias ou defeito de comando.
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Atividade 5
(x)

local de instalação da máquina;

(x)

carga a ser suportada pela máquina;

(

estética da máquina

)

(x)

mecanismos de operação das máquinas.
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