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Higiene do 
trabalho, medições e 
instrumentação

 Seção 1: Higiene ocupacional e estratégia de 
amostragem

Nesta primeira seção, iremos definir e entender o 
que trata a higiene ocupacional, as fases de anteci-
pação e reconhecimento, o que são as estratégias de 
amostragem, e a formação de grupos homogêneos 
de exposição.

 Seção 2: Fundamentos da medição e avaliações 
ambientais

Nesta seção, conheceremos técnicas de avaliação 
para os agentes ambientais. Veremos os métodos 
de avaliação de exposição aos agentes ambientais 
e as avaliações quantitativas propriamente ditas, 
principalmente para os agentes dos tipos físicos e 
químicos. 

Unidade 1

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você aprenderá a 
diferenciar a higiene ocupacional das outras áreas da Segurança. 
Também entenderá os processos de antecipar, reconhecer e avaliar; 
e os conceitos ligados à estratégia de amostragem. Saberá como são 
definidos os grupos homogêneos de exposição, e aprenderá como 
são as principais avaliações de agentes ambientais, passando pelos 
agentes físicos, químicos e biológicos.

Fernanda Caroline Jaques
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Introdução ao estudo

Muitos autores confundem o conceito de higiene ocupacional, defendendo 
que higiene ocupacional trata de outros assuntos ligados à segurança do traba-
lho de forma mais abrangente.

Nesta unidade, iremos esclarecer esse conceito, que vai direcionar todo o 
estudo em higiene ocupacional, para não mais confundirmos com outras áreas 
da segurança do trabalho. Conheceremos quais entidades nacionais e interna-
cionais representam a higiene ocupacional atualmente e quais possuem mais 
influência. Aprenderemos a caracterizar e a classificar a exposição a agentes 
ambientais.

Posteriormente, vamos entrar na parte de métodos e instrumentação. Pri-
meiro vamos conhecer os métodos e instrumentações para avaliação de agentes 
físicos e depois entenderemos as suas avaliações. Os agentes biológicos não 
serão profundamente explorados, pois sua determinação é mais qualitativa, e 
você vai entender o motivo mais adiante neste livro.

Fique ligado desde o começo, já que esse assunto é bastante denso e exige 
que a parte de entendimento e reconhecimento esteja bastante clara, para que 
tudo faça sentido.

Tenho certeza que ao entendermos de vez o que tange a higiene ocupacio-
nal, esta tenderá a ser a área mais apaixonante e subjetiva da saúde e segurança 
do trabalho que você, acadêmico, irá vivenciar.

Seção 1 Higiene ocupacional e estratégia de 
amostragem

Nesta primeira seção, iremos definir e entender o que trata a higiene ocu-
pacional. Vamos gravar quais os pilares da higiene e começar a explorar estes 
pilares, ao esmiuçarmos as fases de antecipação e reconhecimento. 

Será demonstrado para você — como a parte de reconhecimento, ou sob 
uma ótica mais voltada ao processo de avaliação — o planejamento, como a 
etapa que deve ser considerada com maior atenção e que demanda um maior 
esforço normalmente. Conheceremos formas de otimizar as avaliações, através 
das estratégias de amostragem, formação de grupos homogêneos de exposição 
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e até mesmo outros tipos de caracterização para que não se desperdice tempo 
e dinheiro ao tratarmos de higiene ocupacional. 

Não é preciso dizer que higiene ocupacional é coisa séria e que, ao tratarmos 
deste assunto, estamos tratando da saúde de um grupo de trabalhadores, ou seja, 
estamos tratando da vida deles. Somos, então, responsáveis pela manutenção 
das boas condições de higiene e saúde no ambiente laboral.

1.1 Entendimento da higiene ocupacional
Para desfazermos certos mal-entendidos que podem ter surgido ao longo 

de todo seu crescente conhecimento em Saúde e Segurança do Trabalho, é 
importante definirmos do que trata a higiene ocupacional, quais são seus ob-
jetivos, o que ela estuda.

Pode-se dizer que a higiene ocupacional revela, guarde bem esta expressão, 
ela REVELA os riscos ambientais, risco esses que são físicos, químicos e bioló-
gicos. Daí, caro acadêmico, você pode perguntar: mas só os riscos ambientais? 
Sim, apenas os riscos ambientais. A higiene ocupacional não trata de riscos er-
gonômicos, riscos de poluição, de meio ambiente, acidentes, riscos mecânicos 
etc., como muitos autores insistem em escrever. 

A higiene ocupacional também é chamada de higiene do trabalho, ou higiene industrial, mais 
comum nos Estados Unidos.

Para saber mais

Os conceitos mais aceitos e defendidos nos últimos anos tratam da higiene 
ocupacional como ciência que busca reconhecer e tratar os riscos ambientais 
(químicos, físicos e biológicos) no meio laboral. Ou seja, ela estuda a exposi-
ção do trabalhador a estes agentes nocivos durante sua vida no ambiente de 
trabalho. Portanto, de maneira mais direta, esta ciência busca estudar:

 Os riscos químicos — através do estudo dos contaminantes e suas res-
pectivas concentrações.

 Os riscos físicos — através do estudo das energias emanadas destes 
agentes.

 Os riscos biológicos — através do estudo dos micro-organismos 
patogênicos.
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Abaixo, apresento a descrição do conceito pela ACGIH, entidade importante 
da área, que veremos com mais apreço ao decorrer do estudo:

Ciência e arte do reconhecimento, avaliação e controle 
de fatores ou tensões ambientais originados do, ou no, 
local de trabalho e que podem causar doenças, prejuí-
zos para a saúde e bem-estar, desconforto e ineficiência 
significativos entre os trabalhadores ou entre os cidadãos 
comuns.

Porém, o conceito que mais aprecio, e que é mais sintético, foi elaborado 
pela OIT — Organização Internacional do Trabalho:

É a ciência e a arte que se dedica ao reconhecimento, 
avaliação e controle dos riscos ambientais (químicos, 
físicos e biológicos) que podem ocasionar alteração na 
saúde, conforto ou eficiência do trabalhador.

Como podemos verificar através dos próprios conceitos, a higiene ocupacio-
nal busca antecipar, reconhecer, medir ou avaliar e controlar a exposição aos 
riscos ambientais, a fim de preservar a saúde do trabalhador e o não surgimento 
de doenças ocupacionais no meio de trabalho.

A higiene ocupacional busca:
Antecipar
Reconhecer
Avaliar
Controlar

A Antecipação é um termo acrescentado recentemente no conceito de higiene. Leia as iniciais 
de baixo pra cima e você verá a expressão CARA, que serve apenas para fixar melhor os objetivos 
da higiene ocupacional. Estes fundamentos são realmente a “CARA” da higiene ocupacional!

Para saber mais

É bom salientar que, ao rever estes conceitos de higiene, é possível remeter aos 
objetivos do PPRA — Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais —, trazidos 
pela NR-9 do MTE, que nada mais é do que a transformação em programa os 
riscos levantados em medidas e planos de ação, voltados ao controle dos agentes 
ambientais dentro das empresas. E por falar em controle, é exatamente a parte 
de antecipação dos riscos ambientais que é a mais frágil, ou a menos explorada 
por quem lida com esse assunto no Brasil. Portanto, na próxima seção, veremos 
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como antecipar e caracterizar esses agentes. Esse sim deve ser um papel dos 
responsáveis pela saúde e segurança do trabalho dentro das empresas, já que 
são os conhecedores de todo o processo produtivo.

No PPRA, da mesma maneira que a higiene do trabalho não é foco de outros tipos de riscos, 
como o mecânico, de acidentes, ou ergonômicos, não é aconselhável tratar destes assuntos neste 
tipo de programa. Esses temas serão tratados em programas separados específicos.

Para saber mais

1.2 Processos para caracterização da exposição aos 
agentes

Para fixar bem o processo de caracterização da exposição, é importante 
entendermos algo que talvez vocês acadêmicos já tenham visto, mas que volta 
e meia é recorrente diferenciar, já que é comum a confusão quando o assunto 
é EXPOSIÇÃO.

Para ter um risco é preciso exposição, não há risco sem exposição, há ape-
nas perigo sem exposição. Vamos usar um exemplo bem figurativo: o de um 
leão, o leão seria um perigo, se ele estiver sozinho. Quando colocamos alguém 
perto, existe o risco de esta pessoa ser atacada, com o leão na jaula, este risco 
é diminuído potencialmente. Veja a Figura 1.1, a seguir, para clarear um pouco 
o conceito que acabamos de rever.

Figura 1.1 Risco

Exposição Perigo

PerigoExposição Risco

Fonte: Do autor (2014).
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Entendido o conceito de risco, podemos dar andamento ao reconheci-
mento desses riscos. Ao tratarmos da antecipação, não podemos pensar no 
tratamento direto, já que antecipar também implica em reconhecer os riscos, 
mas trabalhando de forma precoce aos fatores de risco, de maneira proativa, ou 
seja, antes que os mesmos possam gerar algum dano à saúde do trabalhador. 
Na antecipação, pode-se trabalhar com equipes de projetos, modificações ou 
ampliações, adotando opções de projeto que favoreçam a eliminação ou con-
trole dos riscos; podem-se rastrear todos os novos produtos químicos a serem 
utilizados; podem-se ditar normas preventivas para fornecedores/compradores 
e projetistas (SESI, 2007).

Na fase de reconhecimento do risco para posterior caracterização, é reco-
mendável que a mesma seja realizada por uma pessoa que tenha conhecimento 
dos processos e dos riscos existentes. É importante que os colaboradores estejam 
envolvidos nessa etapa de alguma forma.

1.3 Reconhecimento e caracterização do risco
O processo de reconhecimento de riscos é muito, ou melhor, muitíssimo 

subjetivo. Entenda, o que é risco pra mim, pode não ser um risco do seu ponto 
de vista, ou mesmo, na questão de classificação desse risco, um profissional 
mais experiente pode considerar um risco leve para um determinado agente, 
se comparado a um profissional mais inexperiente e preocupado, que pode 
considerar este mesmo risco como crítico. Infelizmente, não há muito o que 
fazer nesse caso, já que o julgamento profissional ainda é o que prevalece de 
acordo com as exigências legais e normativas.

Julgamento profissional é a aplicação e o apropriado uso do conhecimento adquirido através da 
educação formal, da observação, da experimentação, da inferência e da analogia (VENDRAME, 2011).

Para saber mais

Para tentar diminuir essa subjetividade, podem ser usadas e criadas clas-
sificações do grau de risco, como mostra o exemplo do Quadro 1.1. Porém, 
isso não significa que, mesmo assim, diferentes profissionais não enquadrem 
os riscos encontrados em diferentes categorias, se faz sempre necessário, nesse 
caso, um alinhamento interno quanto a percepção dos mesmos.
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Quadro 1.1 Exemplo de classificação dos riscos

Ausentes Para a não existência de riscos ocupacionais

Irrelevantes Para riscos menores que o nível de ação

Atenção Para riscos que se encontram entre o nível de ação e o limite de tolerância 

Crítico Para riscos maiores que o limite de tolerância

Não tolerável Risco grave e eminente

Fonte: Jaques (2014).

De acordo com o SESI (2007), esse processo de reconhecimento e caracte-
rização deve considerar três dimensões: os ambientes de trabalho, os expostos 
e os agentes. Conhecer os ambientes significa conhecer todos os processos, 
todos os materiais utilizados, matérias-primas, subprodutos etc. Conhecer 
os expostos, entender as funções desempenhadas relacionando o modo de 
exposição aos agentes identificados, e por fim, conhecer os agentes significa 
correlacioná-los às atividades desempenhadas e conhecer também os efeitos 
causados, características físico-químicas e os limites de exposição toleráveis.

Outro aspecto importante na classificação/caracterização das exposições é 
o fato de que, quando queremos tratar questões de higiene ocupacional, o foco 
não é a saúde de um trabalhador ou colaborador, ou melhor, para classificar-
mos uma exposição na higiene o foco é no grupo, ou numa comunidade. Veja 
bem, ela trata da prevenção à saúde, mas não de maneira a tratar da saúde do 
indivíduo, este, na verdade, é o foco da área da saúde e de programas como 
o PCMSO. A higiene do trabalho busca prevenir e proporcionar medidas de 
controle que beneficiem um grupo exposto ao determinado agente de risco.

Focando nessa proposta, a higiene ocupacional utiliza como uma das 
estratégias de amostragem a criação de Grupos Homogêneos de Exposição, 
ou GHE’s. Este termo, GHE, aparece no Anexo 13 da NR-15, na NR-22 e nas 
instruções Normativas do INSS, e foi trazido com base no que prega a NIOSH. 
Termos semelhantes também são encontrados, por exemplo, GES — Grupos 
de Exposição Similar —, preconizado pela AIHA. Vamos utilizar a expressão 
GHE, mais disseminada.

HIGIENE.indb   7 7/17/14   3:08 PM



8 S E G U R A N Ç A  I N D U S T R I A L

Se na higiene ocupacional tratamos das condições de saúde, é correto 
um grupo de trabalhadores dizer que utiliza equipamentos de proteção 
coletiva como meio de prevenção?

Questões para reflexão

1.4 Grupo homogêneo de exposição — GHE
Grupo Homogêneo de Exposição é aquele conjunto de trabalhadores com 

idênticas probabilidades de exposição a um dado agente. Não que todos os 
representantes precisem experimentar a mesma exposição todos os dias, mas 
a probabilidade desses trabalhadores estarem expostos com uma distribuição 
semelhante é a mesma (VENDRAME, 2011).

Um GHE não é homogêneo porque todos exercem a mesma atividade, ou 
porque trabalham no mesmo setor, um grupo homogêneo é denominado assim 
pois busca incluir indivíduos expostos aos mesmos tipos de riscos. 

Esse critério de homogeneidade surge quando a média de um agente ava-
liado seja representativa da média do grupo.

Outro ponto é que é possível dar validade a um GHE apenas quando nos 
referimos a exposição para um único agente. Nem sempre um grupo, com 
mesma função, está exposto da mesma maneira a todos os riscos. Por exemplo, 
um grupo de dez prensistas constitui um grupo homogêneo para a exposição a 
agentes químicos, mas não constitue para o agente ruído, já que cinco trabalham 
com prensa hidráulica e cinco com prensa excêntrica (VENDRAME, 2011).

Sabendo desse aspecto, o que o higienista normalmente faz é diminuir os inte-
grantes dos grupos, criando subgrupos, ou GHE’s menores, nos quais os integrantes 
realmente possuam exposição similar a todos os agentes presentes.

Este conceito de GHE é importante, pois é muito usado no processo de 
avaliação dos agentes. Infelizmente, é inviável economicamente e também em 
termos de execução realizar avaliações quantitativas dos agentes de risco para 
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cada indivíduo durante toda a jornada dele. Então, a criação de grupos, quando 
bem criados e representativos dos integrantes, representa uma facilitação pos-
sível tecnicamente e perfeitamente aceita em termos de higiene ocupacional.

Para otimizar ainda mais os trabalhos de estratégia de amostragem, foi 
criada uma outra maneira de caracterização: o Exposto de Maior Risco (EMR). 
Grupos homogêneos inteiros podem ser caracterizados preliminarmente a 
partir da avaliação de um único exposto, o EMR, claro que sob circunstâncias 
adequadas (SESI, 2007).

O exposto de maior risco é o trabalhador que consegue evidenciar que 
possui uma maior proximidade da fonte contaminante, ou que fica sujeito a 
correntes de ar, nas quais o agente é aparentemente mais intenso, ou que se 
movimenta de uma fonte para a outra (VENDRAME, 2011). Ou seja, seria o 
indivíduo supostamente mais exposto do grupo. Pode ser identificado por jul-
gamento (qualitativo) profissional, o worst case (JAQUES, 2014). 

Ao identificar o Exposto de Maior Risco, é dispensada a realização de 
uma amostragem de GHE?

Questões para reflexão

Quando possível identificar o exposto de maior risco, fica claro que, 
se este apresentar o resultado de alguma avaliação quantitativa abaixo dos 
limites, o grupo de exposição que ele representa poderá ser descaracterizado 
para aquele determinado risco. Agora, isso não serve de forma contrária, se 
esse EMR apresentar alguma exposição acima do limite, ou caso não seja 
possível definir o exposto de maior risco, deve se apelar para a amostragem 
aleatória.

A amostragem aleatória é indicada para avaliação de determinado agente 
em um grupo homogêneo de exposição. Os resultados encontrados no pro-
cesso de amostragem devem ser representativos de todos os outros integrantes 
do grupo.
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 1. Na fábrica Y, temos um grupo de monitores de linha de produção, 
cuja sua principal atividade é controlar a produção, fazendo a lei-
tura de painéis de controle. Ao todo, são 8 monitores de linha de 
produção, porém 4 deles trabalham no setor 1, bastante ruidoso, e 4 
deles trabalham no setor 2, sem ruído aparente. É correto colocá-los 
no mesmo Grupo Homogêneo de exposição, já que as atividades 
desempenhadas são as mesmas?

 2. Baseado no caso acima, paralelamente ao grupo de monitores ex-
postos ao ruído no setor 1, temos um grupo de auxiliar de serviços 
gerais de 3 ocupantes que são responsáveis por organizar e limpar 
os mesmos locais por onde os monitores deste setor percorrem. É 
possível dizer que estes auxiliares de serviços gerais se enquadram 
em um mesmo grupo homogêneo de exposição para o agente físico 
ruído?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Fundamentos da medição e 
avaliações ambientais

Falar em medição pode parecer um tremendo insulto para quem trabalha 
com higiene ocupacional, afinal, medir não é avaliar.

Avaliar, para o higienista, deve ser julgar, apreciar tec-
nicamente. Significa aprender e entender, avaliando no 
sentido amplo, ou seja, emitindo um julgamento pro-
fissional sobre a exposição do trabalhador (SESI, 2007, 
p. 263).

Porém, nesta seção, conheceremos técnicas de avaliação para os agentes 
ambientais. Até agora conhecemos inúmeros conceitos. Daqui pra frente, 
aprenderemos a mensurar (medir) alguns agentes, para que a avaliação 
dos riscos não seja tão subjetiva, saindo do qualitativo e passando para o 
quantitativo. 

Veremos os métodos de avaliação de exposição aos agentes ambientais e 
as avaliações quantitativas propriamente ditas, principalmente para os agentes 
dos tipos físicos e químicos. Saiba que existem milhares de técnicas para fazer 
esses levantamentos quantitativos. Nesta seção não temos a pretensão de falar 
de todas, mas de oferecer um norte para você, estudante e profissional, que 
trabalhará com higiene ocupacional no seu dia a dia. 

2.1 Fundamentos da medição
Já vimos que na higiene ocupacional atendemos aos fundamentos de ante-

cipar, reconhecer, avaliar e controlar. Na fase da avaliação é que buscamos por 
tentar torná-la mais consistente, ou seja, procuramos definir se aquele agente 
realmente tem potencial de danos a saúde do trabalhador. 

Como já foi apresentado, existem técnicas de reconhecimento e amos-
tragem que facilitam esse processo de caracterização da exposição, mas que 
não excluem de forma alguma a interpretação e avaliação destes agentes 
nocivos. 

As medições ou, melhor dizendo, as avaliações quantitativas, são decor-
rentes de necessidades normativas e, também, de quando fica impossível 
caracterizar a exposição apenas de forma qualitativa. Para um agente químico, 
por exemplo, ao qual determinado trabalhador está exposto, faz-se a fatídica 
pergunta: “a quanto deste agente ele está exposto? Qual a concentração deste 
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agente no ambiente?” E, para responder a essas perguntas, existem inúmeras 
técnicas de avaliação que são indicadas para seus respectivos agentes. Exis-
tem, também, os já conhecidos limites de tolerância e seus níveis de ação, 
pois nada adianta saber a concentração no ambiente se não temos elementos 
de comparação para saber se estas exposições avaliadas são prejudiciais ou 
não ao trabalhador.

Portanto, ao entrarmos nessa fase de entendimento das avaliações quan-
titativas é imprescindível que conceitos básicos de higiene já tenham sido 
internalizados por você, acadêmico. Conceitos ligados a limites de exposição, 
reconhecimento, caracterização, grupos homogêneos de exposição, para que, 
daqui pra frente, quando falarmos em avaliação e seus resultados, não seja algo 
obscuro e assim possamos caminhar para fase de controle, fechando o ciclo.

2.2 Avaliação de agentes físicos
A nossa NR-15, Atividades e Operações Insalubres, é a grande precursora 

no Brasil das questões de Higiene do Trabalho, ela estabelece, além dos limites 
de tolerância para alguns agentes físicos, alguns critérios de avaliação. Junto a 
ela, temos as próprias Normas de higiene ocupacional, as NHO’s, realizadas 
pela Fundacentro, de ordem mais técnica, que demonstram o passo a passo 
para a realização das avaliações. Temos ainda as normas internacionais da 
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), por exemplo, 
que também oferecem técnicas e parâmetros referentes a avaliações. Existem 
também as diretivas europeias, entre muitas outras, nas quais não vamos nos 
aprofundar no momento.

Ao avaliarmos os agentes físicos, é importante ficar claro que se quantificam 
energias, intensidades energéticas, que são emitidas pelos diferentes agentes e 
que, ao interagir com o corpo humano, podem causar efeitos adversos.

Vamos falar um pouco de cada agente nos próximos itens, mas com foco 
nas avaliações.

2.2.1 Avaliação do agente calor

Para a avaliação do agente calor é necessário o cálculo do índice de sobre-
carga térmica, que pode ser levantado ao analisarmos os parâmetros abaixo:
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 Temperatura do ar.

 Velocidade do ar.

 Carga Radiante.

 Umidade Relativa do Ar.

 Metabolismo do indivíduo, por meio da atividade física da tarefa.

Para estipular estes parâmetros é necessário adotar algum critério. O crité-
rio apresentado a seguir, é o utilizado pela NHO-06, com base no Índice de 
Bulbo Úmido Termômetro de Globo — IBUTG. Para chegarmos ao IBUTG, 
temos alguns sensores:

 Termômetro de bulbo Seco — o termômetro comum, de contato direto 
com o ar.

 Termômetro de bulbo Úmido Natural — um termômetro que possui pavio 
imerso em água (destilada).

 Termômetro de Globo — um sensor (termômetro) posicionado no centro 
de uma esfera (externamente pintada de preto fosco) de cobre com um 
diâmetro de seis polegadas, que absorverá a radiação infravermelha.

O IBUTG para ambientes sem carga solar é calculado por:

IBUTG = 0,7 Tbn + 0,3 Tg

Já para ambientes externos com carga solar, usa-se:

IBUTG = 0,7 Tbn + 0,2 Tg + 0,1 Tbs

Dessa forma:

Tbs — termômetro de bulbo seco

Tbn — termômetro de bulbo úmido natural

Tg — termômetro globo

A Portaria 3.214/78 — NR-15 — Anexo Nº 3 Limites de Tolerância para 
exposição ao Calor estabelece dois tipos de limites: regime de trabalho inter-
mitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço 
(Quadro 1.2); regime de trabalho intermitente com período de descanso em 
outro local.
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Quadro 1.2  Classificação da atividade com o regime de trabalho intermitente, com descanso no 
local de trabalho

Fonte: Brasil (1978).

Quadro 1.3 Taxas metabólicas por atividade (NR-15)

Fonte: Brasil (1978).

Quadro 1.4  Máximo permissível de IBUTG médio ponderado, de 
acordo com o metabolismo médio ponderado (NR-15)

Fonte: Brasil (1978).
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Para o cálculo do regime de trabalho intermitente com descanso em local 
diferente do local de trabalho, temos:

M = (Mt x Tt) + (Md x Td)

 60

Sendo:

Mt — taxa de metabolismo no local de trabalho.

Tt — soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de 
trabalho.

Md — taxa de metabolismo no local de descanso.

Td — soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de 
descanso.

Assim, o IBUTG é dado através:

IBUTG = (IBUTGt x Tt) + (IBUTGd x Td)

 60

Sendo:

IBUTGt — IBUTG no local de trabalho.

Tt — soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de 
trabalho.

IBUTGd — IBUTG no local de descanso.

Td — soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de 
descanso.

Tendo estes resultados, é só comparar com o Quadro 1.4, no qual:

IBUTG < M 

2.2.2 Avaliação para frio

A Portaria 3.214/78 — NR-15 — Anexo 9 classifica como exposição ao frio 
as atividades ou operações realizadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em 
locais que apresentem condições similares e que exponham os trabalhadores ao 
frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência 
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

Ou seja, temos novamente um caso de julgamento profissional, porém, 
a Portaria 158, de 10/04/2006, estabelece através da NR-29, tabela 1, que a 
jornada de trabalho em locais frigoríficos deve seguir o regime do Quadro 1.5.
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Quadro 1.5 Regime de exposição ao frio em locais frigoríficos

Faixa de 
temperatura de 
bulbo seco (°C)

Máxima exposição diária permissível para pessoas adequadamente vestidas 
para exposição ao Frio

15,0 a -17,9 (*)
12,0 a -17,9 (**)
10,0 a -17,9 (***)

Tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 
quatro períodos de 1 hora e 40 minutos alternados com 20 minutos de 
repouso e recuperação térmica, fora do ambiente frio.

-18,0 a -33,9
Tempo total de trabalho no ambiente frio de 4 horas, alternando-se 1 hora de 
trabalho com 1 hora de repouso e recuperação térmica, fora do ambiente frio.

-34,0 a -56,9
Tempo total de trabalho no ambiente frio de 1 hora, sendo dois períodos de 
30 minutos com separação mínima de 4 horas para repouso e recuperação 
térmica, fora do ambiente frio.

-57,0 a -73,0
Tempo total de trabalho no ambiente frio de 5 minutos, sendo o restante da 
jornada cumprida obrigatoriamente fora do ambiente frio.

abaixo de -73,0 Não é permitida exposição ao ambiente frio seja qual for a vestimenta utilizada.

Fonte: Brasil (2006).
Legenda:
(*) Faixa de temperatura válida para trabalhos em zona climática quente, de acordo com o mapa oficial do IBGE.
(**)Faixa de temperatura válida para trabalhos em zona climática subsequente, de acordo com o mapa 
oficial do IBGE.
(***)Faixa de temperatura válida para trabalhos em zona climática mesotérmica, de acordo com o mapa 
oficial do IBGE.

2.2.3 Avaliação de ruído

Como o agente físico ruído é encontrado na maioria dos processos industriais 
e de construção, vamos dar um pouco mais de atenção a ele.

O ruído nada mais é do que ondas mecânicas sonoras que se propagam pelo 
ar. Ele é mensurado através do nível de pressão sonora — NPS (N/m2 ou Pa).

A faixa de som audível para o ser humano vai de 20µPa (limiar da audição) até 200Pa (limiar 
da dor). Trata-se de uma faixa muito grande, impossível de utilizar uma escala linear, por isso 
usamos o dB, escala logarítmica.

Para saber mais

Como é impossível mensurar esta escala de pressão sonora de forma linear, 
foi criada uma escala logarítmica, conhecida por decibel (dB). O decibel não 
é uma unidade em si, ele, na verdade, é uma relação adimensional dada pela 
seguinte relação:
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NPS= 20* Log10 (P/P0) [dB]

Sendo que P0=20µPa

Quantos dB correspondem à pressão sonora de 20µPa? Quantos dB 
correspondem à pressão sonora de 200Pa?

Questões para reflexão

Os níveis de pressão sonora em dB não podem ser somados diretamente, 
pois eles estão em uma escala logarítmica, dessa maneira, se quiser saber qual 
o NPS em um ambiente que contém várias fontes de ruído deve-se transformar 
estes níveis em Pa, somá-los e depois converter novamente em dB. Pode-se 
utilizar a seguinte expressão para essa transformação:

NPStotal = 10* LOG (10L1/10+10L2/10); sendo que L1 e L2 são fontes ruidosas.

Da mesma forma, também não é possível subtraí-los diretamente, portanto 
cuidado! Ou se, no caso de se realizar a avaliação da exposição do trabalha-
dor, deve-se transformá-los em DOSE antes de somá-los. O conceito de dose 
de ruído associa o nível de pressão sonora com o tempo de exposição do 
trabalhador, assim, para determinar o Limite de Exposição para o ruído é ne-
cessário conhecer o NPS — Nível de Pressão Sonora e o tempo de exposição, 
que veremos a seguir.

A cada 3 dB no nível de pressão sonora — NPS — para mais, trata-se do dobro da potência 
sonora, e a cada 3 dB para menos no NPS, tem-se a metade da potência sonora.

Para saber mais

Observe o Quadro 1.6 a seguir, criado por Fantazzini (2001), que facilita a 
determinação da combinação entre os níveis de pressão sonora (dB).
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Quadro 1.6 Combinação de valores em dB

Fonte: Fantazzini (2001).

Bom, sabendo que você, acadêmico, já conhece os diferentes tipos de ruí-
dos, contínuo, intermitente e de impacto, vamos em frente, falando um pouco 
sobre os medidores de pressão sonora. Os medidores mais simples devem 
possuir, no mínimo, dois tipos de resposta dinâmica: a lenta (SLOW) e a rápida 
(FAST), devem possuir escalas de Ponderação: tipo A e tipo C. Alguns modelos 
de medidores apresentam também escala linear e resposta do tipo impulse e 
alguns, ainda mais sofisticados, são capazes de registrar milhares de medições 
e representá-las em bandas de oitava e também bandas de terço de oitava.

Para realizar a leitura do ruído de impacto, utiliza-se a resposta dinâmica 
do tipo FAST e escala do tipo de ponderação do tipo C. Para a avaliação do 
ruído contínuo ou intermitente, utiliza-se a reposta dinâmica lenta (SLOW) e 
o circuito de Ponderação A.

HIGIENE.indb   18 7/17/14   3:08 PM



H i g i e n e  d o  t r a b a l h o ,  m e d i ç õ e s  e  i n s t r u m e n t a ç ã o  19

Figura 1.2 Curvas de ponderação de ruído

Fonte: MSPC (2008).

Agora, vamos aplicar esses conhecimentos na higiene ocupacional:

De acordo com o anexo 1 da NR-15 o limite de tolerância para ruído contí-
nuo ou intermitente é 85 dB (A) para uma jornada de trabalho de 8 horas, que 
equivale a uma dose de 100%.

No caso do Ruído Contínuo, o Limite de Tolerância é a própria DOSE. Ou seja, 100%.

Para saber mais

No decorrer da jornada de trabalho podem ocorrer dois ou mais períodos 
de exposição a ruído com diferentes níveis de pressão sonora; nesses casos, 
então, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que se 
realiza a soma das seguintes frações:

C1 
+

 C2 
+

 C3 
+ ...

 Cn

T1 T2 T3 Tn

Observação: Se esse nível exceder a unidade, a exposição estará acima do 
limite de tolerância.
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O fator de dobra (FDD, IDD, ER ou “q”) é o incremento em decibel que é 
adicionado a um nível de ruído, implicando a duplicação da dose de exposição 
ou a redução para a metade do tempo máximo permitido. Atualmente, temos 
dois tipos de fator de dobra, o de 3 decibéis (NHO-01), baseado em estudos 
que evidenciam que esta dobra sempre acontece quando dobramos a distância 
da fonte ruidosa, a dobra de 5 decibéis, trazida pela nossa NR-15 (Quadro 1.7).

Quadro 1.7  Limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente —  
NR-15, FDD=5

Nível de Pressão Sonora (dB) Tempo de exposição

85 8h

86 7h

87 6h

88 5h

89 4h e 30min

90 4h

95 2h

100 1h

105 30min

110 15min

115 7min

Fonte: Brasil (1978).

Quadro 1.8 Comparativo de Limite de exposição FDD = 3 e FDD = 5

EXPOSIÇÃO 
(tempo em horas)

NHO-01, ACGIH / USA.
FDD= 3

NR-15 — MTE / BR
FDD= 5

DOSE em %

24 h 79 dB(A) 75 dB(A) 25%

16 h 82 dB(A) 80 dB(A) 50% (nível de ação)

8 h 85 dB(A) 85 dB(A) 100% (limite de tolerância)

4 h 88 dB(A) 90 dB(A) 200%

Fonte: Do autor (2014).

Uma observação importante é que níveis inferiores a 80 dB(A) não são 
considerados no cálculo da dose.

Agora, vamos conhecer os cálculos para a determinação da dose através 
do dB:
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Q=3

D= Te x 100 x 2^ (NE – 85)
480 3

Q=5

D= Te x 100 x 2^ (NE – 85)
480 5

Quando utilizamos o fator de dobra q=3, tratamos do nível médio equivalente, o LEQ. E quando 
utilizamos o fator de dobra q=5, estamos falando do LAVG. Os dois, na verdade, referem-se 
ao nível médio de exposição, mas muitos profissionais os diferenciam desta maneira.

Para saber mais

Para calcularmos o Lavg — Nível Médio de Exposição “q=5”:

Lavg = 16,61 x log 480 x D + 85
TE 100

TE= Tempo de exposição em minutos

D= Dose em %

Para calcularmos o Leq — Nível de Exposição Equivalente “q=3”:

Leq = 10 x log 480 x D + 85
TE 100

TE= Tempo de exposição em minutos

D= Dose em %

Quanto à avaliação, sabemos que devem ser utilizados os medidores de 
pressão sonora. É incorreto se referir a eles como “decibelímetro”, já que de-
cibel não é uma unidade de medida. 

Ao se utilizarem os dosímetros de ruído, existem procedimentos de avaliação 
determinados pela NHO-01 — Fundacentro, um deles, por exemplo, é de que 
o microfone deve ser posicionado sobre o ombro, preso na vestimenta, dentro 
da zona auditiva do trabalhador.
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Figura 1.3 Posição do microfone do audiodosímetro no trabalhador

 

Microfone 
posicionado 

próximo a zona 
auditiva do 
trabalhador

Fio ou
cabo

Audidosímetro

Fonte: Do autor (2014).

2.2.4 Avaliação de vibração

Na vibração, além de mensurarmos a intensidade (a energia mecânica en-
volvida), temos uma outra variável importante, a direção (vetor) que essa energia 
vibratória irá atingir o corpo humano. E, por isso, como na prática as posições 
mais verificadas em que um trabalhador se expõe a esse agente são de dois 
tipos, temos duas avaliações: a de corpo inteiro e a localizada (de mão e braço).

A vibração de corpo inteiro acontece quando todo o corpo está exposto 
àquela vibração, por exemplo, no interior de um veículo. Já a vibração de 
mãos e braços ocorre por meio de ferramentas vibratórias, como marteletes, 
motosserras etc.

Semelhante aos movimentos oscilatórios do ruído, na vibração medimos a 
aceleração, que pode ser dada através de dB, ou em m/s², onde:

dB = 20 LOG a/a0

sendo:

a= aceleração; a0 = aceleração de referência.

O equipamento que realiza a medição de vibração é conhecido por ace-
lerômetro. Da mesma forma que o ruído, ele mede por faixas de frequência, 
lineares ou ponderadas, e sob circuitos diferentes também.
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Para vibrações localizadas, a avaliação é feita com base nos procedimentos 
técnicos especificados pela norma internacional ISO 5349:2001, na qual a ace-
leração de peça vibratória deve ser determinada em um sistema de coordenada 
triortogonal, em um ponto próximo ao ponto no qual a vibração entra na mão 
(ponto de acoplamento). As direções serão preferivelmente aquelas definidas 
pelo sistema de coordenadas biodinâmico (refere-se ao tipo da pegada, com 
base no terceiro metatarso), podendo, porém, ser as definidas por um sistema 
basicêntrico (relacionado ao primeiro, com sua origem na interface entre a mão 
e a superfície vibratória), de forma a acomodar diferentes configurações das 
peças de trabalho. Um sensor pequeno é montado, de modo a registrar com 
precisão um ou mais componentes ortogonais da fonte vibratória na faixa dos 
5 aos 1500 Hz.

A avaliação da vibração deve ser feita para cada direção (eixo X, eixo Y, eixo Z), visto que a vi-
bração é uma grandeza vetorial (possui magnitude e direção). 

Para saber mais

As vibrações de corpo inteiro são especificadas pela norma internacional 
ISO 2631-1:1997, na qual as vibrações em ângulo reto, transmitidas ao ser 
humano devem ser medidas nas direções corretas de um sistema ortogonal 
de coordenadas que tenham sua origem na posição do coração, conforme a 
Figura 1.4.

HIGIENE.indb   23 7/17/14   3:08 PM



24 S E G U R A N Ç A  I N D U S T R I A L

Figura 1.4  Vetores com os eixos de vibração conforme 
afetam o corpo do trabalhador

Fonte: EBAH. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/
content/ABAAAAIycAL/acustica?part=2>. Acesso em: 30 mar. 2014.

O acelerômetro fornecerá a magnitude de uma vibração, isto é, a aceleração, 
que deve ser expressa por um valor médio da raiz quadrada (rms) em cada eixo 
x, y e z, bem como a aceleração resultante nos três eixos.

Na vibração de corpo inteiro, o acelerômetro é colocado sobre o assento, 
devendo ser posicionado no ponto de transmissão da vibração emanada da 
superfície para o corpo. 

A NR-15, em seu anexo 08, deixa claro que as avaliações de vibrações 
ocupacionais desde 1983, com o surgimento das normas ISO, deixaram de ser 
determinadas de forma qualitativa. Hoje, inclusive, temos limites de exposição 
a esse agente definidos pela ACGIH (TLV’s) (SESI, 2001).

Na interpretação dos resultados para vibrações de corpo inteiro, com base 
no guia da norma internacional ISO 2631-1:1997 e diretiva europeia 2002/44/
CE (corpo inteiro); o Anexo B da ISO 2631-1:1997 apresentam-se recomen-
dações baseadas principalmente em exposição na faixa de 4 a 8 horas, para 
pessoas sentadas — eixo Z. Na aplicação do limite, deve ser adotado o valor 
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de aceleração ponderada segundo os três eixos ortogonais aplicando-se, para 
cada eixo, um fator k (1,4 x; 1,4 y e 1,0 z) para trabalhador sentado.

Já o resultado para vibração localizada é com base na ACGIH (pois a norma 
ISO5349:2001 não expressa Limites de Tolerância) e na diretiva europeia 
2002/44/CE (mãos e braços), os valores são comparados aos valores limite de 
exposição, que se referem a níveis e durações de exposição a componentes 
de aceleração que representam condições às quais se acredita que a maioria 
dos trabalhadores possa ser repetidamente exposta, dia após dia, sem evoluir 
mesmo que em um grau suave para os sintomas vasculares periféricos.

Pela ACGIH, a aplicação do limite deve ser realizada adotando-se o valor de 
aceleração do eixo dominante (maior valor de aceleração obtido). Para a diretiva 
europeia, deve-se utilizar a aceleração equivalente resultante (soma vetorial).

Para seguir a determinação da NR-15 da Portaria 3.214/78, mais especifi-
camente na norma ISO5349; como a norma, em sua versão de 2001, não traz 
limites de tolerância, adota-se como base os limites de tolerância da ACGIH 
(mãos e braços), de acordo com o tempo de exposição e no Anexo IV do De-
creto 3.048/99 e suas atualizações.

2.2.5 Avaliação de radiaçãos ionizantes

As radiações ionizantes, raios gama e raios X, não podem ser medidas de 
maneira direta, por isso a avaliação, no Brasil, requer o atendimento claro da 
norma NHO-05 da Fundacentro, aos procedimentos do CNEN — Comissão 
Nacional de Energia Nuclear — e também diretrizes estabelecidas pela Vigi-
lância Sanitária.

O monitoramento dessas radiações normalmente envolve a colocação de 
dispositivos de monitoramento de radiação em vários locais, ou pessoas, ao 
redor do local que está sendo monitorado, no qual o objetivo é estimar a dose 
recebida pelo trabalhador durante as suas atividades envolvendo radiação 
ionizante. As doses equivalentes são obtidas com o uso de dosímetros que 
são colocados em uma posição que forneça uma medida representativa da 
exposição nas partes do corpo expostos à radiação. Se o trabalhador estiver 
exposto a diferentes tipos de radiação, é necessária a utilização de diferentes 
dosímetros, monitorando inclusive a radiação externa; a contaminação interna; 
a área, e comparando aos limites.
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2.2.6 Avaliação de radiações não ionizantes

As radiações não ionizantes estão agrupadas dentro do seu espectro, como 
podemos relembrar de acordo com a Figura 1.5.

Figura 1.5 Espectro das radiações não ionizantes

Fonte: Balbani (2008).

Vamos falar de cada grupo separadamente:

Grupo das radiofrequências e micro-ondas: Os efeitos na saúde desta faixa 
são de predomínio térmico, no qual uma frequência acima de 3000 MHz 
proporciona um aquecimento superficial, entre 1000 MHz e 3000 MHz, um 
aquecimento das camadas de gordura e abaixo de 1000 MHz um aquecimento 
profundo das regiões internas do organismo, e há riscos ainda maiores ao consi-
derarmos os efeitos ao cristalino do olho (SESI, 2001). A avaliação dessas radia-
ções é muito complexa e necessita de instrumentação específica; para conduzir 
uma avaliação desse tipo é requerido que se consulte a ACGIH para maiores 
orientações e também o manual da NIOSH. Lembrando que pode ocorrer uma 
série de efeitos não térmicos cuja natureza ainda é desconhecida, pesquisa 
relacionada a exposição a celulares e a ondas de rádios são recorrentes.

Grupo das radiações infravermelhas: Essa radiação é também estudada 
juntamente com o calor, na qual a carga radiante é medida pelo termômetro de 
globo no índice de IBUTG, que já vimos. Pouco penetrante, os efeitos dela são 
praticamente superficiais. Também é possível encontrar os limites de exposição 
junto a ACGIH, que devem ser consultados ao se fazer as avaliações.
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Grupo da Luz: Há limites de exposição para a luz quando ela é muito in-
tensa, estabelecidos pela ACGIH, porém, normalmente, a maior problemática 
é em relação a pouca iluminação. Veja que a luz é tratada mais como questões 
de conforto, com ênfase em ergonomia.

Grupo da radiação ultravioleta: Também é orientado a se seguir as determi-
nações da ACGIH para exposição dos olhos e pele a radiações não ionizantes 
do tipo ultravioleta, para a avaliação pode ser usado como instrumentação 
um radiômetro, que fará a leitura do comprimento de onda, que vai da faixa 
de (180 nm a 400 nm), e intensidade, fornecida em W/cm², quando realizado 
este tipo de avaliação a caracterização será com base nos TLVs® da ACGIH. 

A NR-15, em seu anexo 7, caracteriza a exposição por meio de inspeção no 
local de trabalho, enquadrando a insalubridade em grau médio, não definindo 
limite de tolerância.

Grupo do Laser: Essa não é uma fonte nova de radiação, na verdade, qualquer 
faixa do espectro pode ser emitida no formato LASER, que quer dizer: Amplifi-
cação de luz por Emissão Estimulada de Radiação. A avaliação da exposição a 
laser é complexa e específica, mas a ACGIH também traz limites de exposição. 
Para mais informações, pode-se consultar a FISP — Ficha de Informações de 
Segurança do Produto — do laser, já que este aparece como um produto.

2.2.7 Avaliação de umidade

A avaliação por umidade é de caráter qualitativo e está prevista na NR-15, 
em seu anexo 10, que esclarece que as atividades realizadas em locais alaga-
dos ou encharcados são passíveis de produzir danos a saúde do trabalhador.

2.3  Avaliação de agentes químicos
A NR-09 do MTE — Portaria 25/1994 considera os agentes químicos como 

sendo substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo 
através da via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 
gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam 
ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Os agentes químicos são diferenciados de acordo com o estado físico, e pela 
maneira como estes geram efeitos ao organismo humano. Podem ser na forma 
de: aerodispersóides sólidos ou líquidos; gases e vapores líquidos orgânicos ou 
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inorgânicos. Seus efeitos podem ser: irritantes; asfixiantes; anestésicos; narcóti-
cos; alergênicos; mutagênicos; teratogênicos; cancerígenos; pneumoconióticos 
(Almeida, 2013).

Os Aerodispersóides (ou Aerossóis) são partículas sólidas ou líquidas, com 
diâmetro aerodinâmico na faixa de 0,01 a 100 micrômetros (μm), que ficam 
dispersas no ar (em meio gasoso).

Quadro 1.9 Tamanho das partículas de aerodispersóides e aerossóis

Sólidos Líquidos

Poeiras (0,1 a 100 μm) Neblinas (2 a 60 μm)

Fumos metálicos (<0,1 μm) Névoas (0,01 a 10 μm)

Fumaças (Smoke) (<0,1 μm)

Fibras (idem poeira, porém o comprimento 
possui uma relação 3 vezes maior que a 
largura)

 Fonte: Almeida (2013).

Para você ter ideia do tamanho das partículas estudadas, observe a figura à esquerda; trata-se 
de um fio de cabelo humano. Imagine que este cabelo foi cortado e sua seção foi virada de 
modo que você o veja não pelo comprimento, mas pela sua espessura, como na figura à direita. 
As partículas que estamos apresentando são do tamanho daquelas apresentadas no interior da 
imagem à direita, ou seja, muitas vezes menor. Sendo impossível enxergá-las a olho nu, se 
fossem vistas separadamente e não agrupadas.

Fonte: Ardea/Diomedia (2014). Fonte: CIESE (2014).

Para saber mais
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Tipos de amostragem

De uma maneira ampla, podemos dizer que temos dois tipos de amostragem 
para os agentes químicos, amostragem instantânea ou em tempo real, que é 
coletada em um período curto, de segundos a 10 minutos, via leitura direta, a 
concentração média é estabelecida após várias leituras, conforme:

C Média = (C1 x T1) + (C2 x T2) +(C3x
 
T3) + ... (Cn x Tn)

Jornada (8h)

Sendo:  C = concentração 
T = tempo

Já a amostragem contínua ou integrada é aquela coletada durante um 
longo período de tempo, variando de 10 a 15 minutos até horas de maneira 
contínua, normalmente abrangendo toda a atividade laboral. Em sua maioria, 
as amostras coletadas não apresentam resultado direto, e devem ser mandadas 
a laboratório (Vendrame, 2011).

2.3.1 Tipos de monitoramento

Temos o monitoramento de pessoas e o de área, os dois possuem usos na 
higiene ocupacional. O monitoramento de pessoal é aquele realizado no indi-
viduo, trabalhador, a fim de se avaliar o ciclo de atividade do trabalhador, como 
em grande parte a exposição ao agente químico se dá por via respiratória, a 
avaliação é feita próxima a zona respiratória através de equipamento portátil. 
Exemplo: Avaliação de poeiras respiráveis e sílica cristalina no trabalhador.

Para o monitoramento de área, temos o objetivo de estudar o grau de con-
taminação de um local específico em relação ao tempo. Coloca-se o aparelho 
em pontos estratégicos de dispersão do agente. Esse tipo de avaliação é mais 
utilizada para determinar medidas de controle. Exemplo: avaliação da disper-
são de um agente em uma capela de laboratório, para verificar sua eficiência 
de exaustão.

O monitoramento se subdivide ainda, de acordo com sua forma:

Monitoramento ativo: Nesse tipo de avaliação, são utilizados bombas de 
amostragem de ar, sendo que a amostra é capturada ao passar por um coletor, 
ou ainda, equipamentos de leitura de direta, nos quais o agente é capturado 
de forma instantânea e convertido eletronicamente, fornecendo um resultado 
no momento da avaliação.
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Monitoramento passivo: O amostrador, neste caso, fica em lugar de expo-
sição e o agente migra até o equipamento (VENDRAME, 2011).

2.3.2 Instrumentação

Aparelhos de leitura direta: fornecem no próprio local de trabalho avaliado 
a concentração do contaminante. Possuem sensores eletroquímicos, podem ser 
acrescidos de tubos detectores reativos ou colorimétricos, com bombas acopladas. 
Normalmente usados para leitura de gases e vapores, os mais utilizados são os 
indicadores colorimétricos, ou tubos de detecção colorimétrica, que consistem 
em passar uma quantidade de ar conhecida por meio do reagente, o qual sofre 
mudança de cor caso haja presença do contaminante (SESI, 2007).

Aparelhos com leitura indireta: Subdividem-se dois tipos os para avaliação 
ativa e para passiva.

Aparelho para avaliação ativa indireta: utiliza-se de amostradores acompanha-
dos por bombas, que necessitam que a amostra, após ser avaliada, seja enviada 
para um laboratório para se obter o resultado. A amostragem consiste na passa-
gem de um volume de ar definido, por intermédio de uma bomba gavimétrica, 
calibrada com a vazão adequada. Temos vários tipos de amostradores indicados 
para os diferentes agentes químicos, entre eles: tubos de carvão ativado, sílica 
gel, cassetes de pvc, cassete de éster de celulose, balões etc...

Aparelho para avaliação passiva indireta: mais conhecidos como monitores 
passivos, ou OVM — Organic Vapor Monitors, são meios de coletas, também 
para gases e vapores que agem através da difusão — adsorção, sem usar bombas 
de sucção, ou outro meio mecânico de entrada de ar. 

2.3.3 Descrição dos métodos de amostragem

Todos os métodos analíticos para a realização das avaliações ambientais de 
químicos são determinados e descritos por entidades nacionais e internacionais 
(NIOSH, OSHA, NHO) e atendem a especificações mundialmente aceitas. Para 
cada agente que se pretende avaliar, existe um método que discrimina o tipo 
de amostradores, o equipamento, vazão etc. É imprescindível a consulta deste 
método antes da realização de qualquer avaliação, observe também, que cada 
agente químico possui, além de uma nomenclatura específica, um número 
CAS, que é um número com um registro único no banco de dados do Chemical 
Abstracts Service, para dar certeza de que o método escolhido é realmente o 
método da substância que se deseja avaliar.
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Os métodos de analíticos estão disponíveis no site da OSHA: <http://www.osha.gov/dts/sltc/
methods/toc.html>.

Também no site da NIOSH: <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/>.

Assim como as técnicas para avaliação são disponibilizadas pela FUNDACENTRO, na página 
<http://www.fundacentro.gov.br/>.

Links

Antes de conhecermos alguns métodos de amostragem, vamos entender 
coisas importantes, inerentes ao processo de amostragem:

O branco de campo é um amostrador idêntico àqueles que serão usados para 
as amostras de campo, mas que deve ser aberto e fechado imediatamente, sem 
exposição ao ar ou passagem de ar com auxílio de bombas. Possui a finalidade 
do controle sobre a manipulação das amostras, no caso de contaminação nas 
etapas de acondicionamento, transporte, estocagem no laboratório e análise. 

É possível fazer a amostragem sem a realização do branco de campo?

Questões para reflexão

O branco de campo permitirá identificar a contaminação e tomar decisões 
tais como repetir as amostragens, ou seja, se o branco de campo apresentar 
contaminação, é provável que as amostras também a apresentem e então se 
concluem que estão invalidadas. A realização dos brancos de campo é reco-
mendada na metodologia OSHA, NIOSH e EPA (ALMEIDA, 2013).

Cálculo da vazão e o processo de calibração das bombas: A Norma NHO-07,  
da Fundacentro, de calibração de bombas descreve o método de bolha de 
sabão, porém existem calibradores eletrônicos que utilizam o mesmo prin-
cipio e são bem mais viáveis. Tanto as calibrações realizadas por um ou por 
outro equipamento devem ser realizadas sempre de maneira que coloquem 
os amostradores certos, ou melhor, os tipos que serão utilizados, bem como 
todos os acessórios. A calibração das bombas sempre deve ser realizada antes 
e depois de uma coleta. 
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A calibração por bolha irá fornecer a vazão a partir do tempo que a bolha 
demora a percorrer a bureta, ou, no caso do calibrador eletrônico, ele fornecerá 
direto o valor da vazão no momento da leitura.

O Cálculo da vazão:

Vazão inicial (Qi) — Calcular a média aritmética dos tempos obtidos e 
determinar a vazão inicial por meio da expressão:

Qi =  V x 60
Tm

Onde:

Qi = vazão inicial nas condições de calibração, em litros por minuto (l /min)

V = volume utilizado da bureta, em litros (l)

tm = tempo médio, em segundos (s)

2.3.3.1 Amostragem por tubos (gases e vapores)

São utilizados amostradores do tipo tubos (de vidro) de carvão ativado, 
carvão de casca de coco, sílica gel. Normalmente, estes são fechados com 
tampas apropriadas e levados ao laboratório após a avaliação, devidamente 
identificados, para serem analisados. Até serem analisadas pelo laboratório, 
as amostras devem ser estocadas de acordo com recomendações do método.

Esse tipo de amostragem é feita utilizando-se de bomba gravimétrica ca-
librada, com a vazão adequada (também devem ser consultados a vazão e o 
tipo de tubo para cada agente, como descreve o método). 

Alguns tubos apresentam duas seções do tubo adsorvente, e devem ser ana-
lisadas separadamente. Estas duas seções existem para calcular o breakthrough, 
um procedimento que permite decidir sobre a representatividade da amostra.

Breakthrough trata-se da saturação do meio adsorvente na segunda seção do tubo amostral, 
quando o adsorvente não consegue mais reter o contaminante. Na prática, devemos evitar 
saturação do adsorvente e perdas do contaminante. Segundo a NIOSH, uma amostra será válida 
quando na seção backup (segunda seção) a quantidade de contaminante é de até 25% da 
quantidade da seção analítica (primeira). Nesses casos, somam-se as quantidades de conta-
minantes para determinar a concentração.

Para saber mais
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2.3.3.2 Amostragem por tubos colorimétricos (direta)

Passa-se o ar pelo reagente com a utilização de bombas aspiradoras, que 
podem ser do tipo pistão ou fole. O fluxo de ar é forçado a passar pelo interior 
do tubo. Os tubos colorimétricos são tubos de vidro com recheio de uma mistura 
que contém um reagente que muda de cor em contato com um agente especí-
fico. O resultado da amostragem é indicado instantaneamente pelo tamanho 
da área colorida sob uma escala equivalente de concentração em ppm. Estes 
devem ser do mesmo fabricante da bomba.

2.3.3.3 Amostragem por borbulhador ou Impinger (gases e 
vapores)

Esse método exige maiores cuidados, pois basicamente consiste em passar 
um volume de ar conhecido, por meio de bomba gravimétrica calibrada por um 
líquido absorvente específico para o tipo de contaminante avaliado (SESI, 2007).

2.3.3.4 Amostragem por espectometria de infravermelho (direta)

A espectrometria de infravermelho (espectroscopia IV ou IR) é um tipo 
de espectrometria de absorção que usa a região do infravermelho do espec-
tro eletromagnético. Como as demais técnicas de espectrometria, ela pode 
ser usada para identificar um composto ou investigar a composição de uma 
amostra.

A espectrometria de infravermelho se baseia no fato de que as ligações 
químicas das substâncias possuem frequências de vibração específicas, que 
correspondem a níveis de energia da molécula (chamados nesse caso de níveis 
vibracionais). Tais frequências dependem da forma da superfície de energia 
potencial da molécula, da geometria molecular, das massas dos átomos e 
eventualmente do acoplamento vibrônico. As ligações podem vibrar de seis 
modos: estiramento simétrico, estiramento assimétrico, tesoura, torção (twist), 
balanço (wag) e rotação. Os resultados normalmente são apresentados como 
uma concentração ou como um gráfico, é um instrumento caro, mais inte-
ressante para aplicações que vão de avaliação prévia até resposta ao material 
perigoso (como em espaços confinados).
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2.3.3.5 Amostragem por monitores passivos

Os amostradores passivos constituem um procedimento para obter amostras 
ambientais sem necessidade de forçar a passagem de ar por bombas utilizando 
o fenômeno de difusão e adsorção. Apenas utilizados para gases e vapores, 
caracteriza-se pela passagem da molécula de um ambiente de maior concen-
tração para um de menor concentração, por um meio permeável.

A amostragem consiste em, basicamente, remover o monitor de sua 
embalagem, normalmente metálica, e pendurá-lo na zona respiratória de 
avaliado, após o tempo de amostragem recomendado, retira-se o moni-
tor, remove-se a membrana permeável e coloca-se dentro de um plástico, 
encaminhando-o para o laboratório. Não devem-se utilizar estes tipos de 
amostradores quando for avaliar compostos reativos ou polares tais como 
as aminas, fenóis, aldeídos e álcoois de baixo peso molecular; quando 
suspeitar-se de concentrações extremamente baixas; e para compostos com 
baixo coeficiente de recuperação.

2.3.3.6 Amostragem de aerodispersóides

A amostragem de aerodispersóides é realizada através de bombas de suc-
ção (gravimétricas), com um fluxo de vazão que varia de 1 litro/min a 4 litros/
min. A vazão de amostragem dependerá do volume de ar necessário para que 
se tenha uma massa de material particulado suficiente para efetuar as análises 
(SESI, 2007). Quando o método indica que as vazões sejam ainda menores do 
que os fluxos das bombas de sucção, são indicados redutores de vazão.

Utilizam-se dentro deste tipo de amostragem vários tipos de amostradores 
com filtros, porta filtros e suportes diferentes. Por exemplo: para a avaliação de 
poeira contendo sílica livre, é realizada com cassete de PVC (cloreto de polivina, 
com membrana de 5 μm de porosidade), já para a coleta de poeiras metálicas 
e fumos, utiliza-se um filtro de éster de celulose de com porosidade de 0,8 μm.

As partículas aerodispersas são distribuídas em classes granulométricas em 
uma faixa de diâmetro mais ou menos ampla. A classificação mais recente, 
realizada pela ACGIH, 1994, leva em consideração o diâmetro aerodinâmico 
das partículas e a fração de penetração, conforme o Quadro 1.10.
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Quadro 1.10  Frações caracterizadas pela separação em relação à dimensão da partícula e da 
eficiência de ingresso no trato respiratório

Fração Inalável Ponte de corte em 100 μm.

Fração Torácica Ponte de corte em 10 μm.

Fração Respirável Ponte de corte em 4 μm.

Fonte: Almeida (2013).

O termo “ponto de corte” é usado para descrever a eficiência dos seletores 
de partículas. Define em que tamanho de partícula ocorre a separação das 
partículas finas e grossas. Refere-se ao tamanho das partículas que o seletor irá 
separar com uma eficiência, geralmente, de 50%. 

Figura 1.6 Fração inalável de acordo com critério da Convenção ACGIH/ISO/CEN (1994)

Fonte: Almeida (2013).

Os separadores de partículas são utilizados para separar frações de poeira 
na faixa de granulometria de interesse. O funcionamento dos separadores é em 
função das dimensões das partículas e da velocidade de ingresso das mesmas 
no trato respiratório. 

Miniciclone: é o separador de partículas mais difundido e utilizado nas co-
letas de higiene ocupacional. O mais utilizado é o ciclone de nylon, que separa 
partículas de 10mm de diâmetro, por um sistema de separação mecânico-físico.

Esse tipo de amostragem pode ser realizado para os agentes abaixo, além 
dos listados na nossa NR-15:
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FRAÇÃO INALÁVEL
Partículas < 100 µm

FRAÇÃO TORÁCICA
Partículas < 25 µm

FRAÇÃO RESPIRÁVEL
Partículas < 10 µm

Nariz

Laringe

Brônquios

Faringe

Traquéia

Boca
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NR-15 anexo n. 12 — Poeiras Minerais (Amianto ou Asbesto)

Nos processos de extração há proporções variáveis dos tipos das fibras. O 
amianto marrom e o azul são os mais importantes economicamente e os mais 
prejudiciais à saúde, por isso vêm sendo proibidos em vários países, como 
França, Itália e Alemanha.

NR-15 anexo n. 12 — Poeiras Minerais (Asbestos)

Exposição às fibras de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto em suspensão 
no ar originada por minerais, materiais ou produtos que contenham asbesto. 

Possui um comprimento próximo de: > 5 μm e o diâmetro próximo de: < 3 μm 
Relação comprimento e diâmetro: > 3

De acordo com a NR-15, o limite de tolerância para fibras respiráveis 
de asbesto do tipo crisotila é de 2,0 fibras/cm³. A avaliação ambiental 
deverá ser realizada em intervalos não superiores a 6 meses. Os registros 
das avaliações deverão ser mantidos por período mínimo de 30 anos. Os 
asbestos da classe dos anfibólios estão proibidos.

NR-15 anexo n. 12 — Poeiras Minerais (Manganês e seus compostos

Oriundos das atividades de extração, tratamento, moagem, transporte do 
minério e outras operações, para jornada de 8 horas por dia. Poeiras: até 5 mg/m³
no ar. Atividades de metalurgia, fabricação de compostos de manganês, fabri-
cação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, 
fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas 
e fertilizantes, para jornada de 8 horas por dia. Para os fumos metálicos o limite 
de tolerância é até 1 mg/m³ no ar. A ACGIH traz limites diferentes que devem 
ser consultados.

NR-15 anexo n. 12 — Poeiras Minerais (Sílica Livre Cristalina)

As três formas mais importantes da sílica cristalina, do ponto de vista da 
saúde ocupacional são o quartzo, a tridimita e a cristobalita. Estas três formas 
de sílica também são chamadas de sílica livre ou sílica não combinada para 
extinguí-las dos demais silicatos. Os limites de tolerância para poeiras contendo 
sílica livre cristalizada, que devem ser calculados em função da porcentagem 
de quartzo contido no ar amostrado, são estabelecidos da seguinte forma:

Para poeira respirável:
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Para poeira total:

Tanto a concentração como a porcentagem do quartzo, para a aplicação 
deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um 
seletor com as características do Quadro 1.11, conforme mostrado a seguir.

Quadro 1.11 Quadro n° 1 da NR-15

Fonte: Brasil (1978).

Sempre será entendido que “quartzo” significa sílica livre cristalizada. Os 
limites de tolerância fixados são válidos para jornadas de trabalho de até 48 
(quarenta e oito) horas por semana, inclusive. Se a jornada de trabalho exceder 
esse período, os limites deverão ser deduzidos, sendo os valores fixados pela 
autoridade competente.

A suspensão de partículas sólidas, com diâmetro aerodinâmico inferior a 
0,1 μm, geradas em um processo térmico, formadas pela condensação de vapor 
após sublimação ou volatilização de um metal, algumas vezes é acompanhada 
de uma reação química geralmente de oxidação, as partículas floculam, ou 
seja, as partículas pequenas (moléculas) se unem formando outras de tamanho 
maior. É comum encontrarmos presença de outros particulados em ambientes 
de produção que utilizam processos de solda e corte, dessa forma, fazer duas 
coletas em paralelo usando um cassete com o ciclone e um sem pode ajudar 
a entender o comportamento da exposição aos aerodispersóides do ambiente 
(ALMEIDA, 2013).
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Conheça a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. No site da associação, é possível 
encomendar livros especializados e o guia de TLVs®, com os limites de tolerância a inúmeras 
substâncias, da ACGIH. Acesse: <http://abho.org.br/>.

Para saber mais

2.4 Agentes biológicos
O anexo 14 da NR-15, trata da exposição a agentes biológicos, mas salienta 

que a insalubridade é caracterizada por meio de avaliação qualitativa, definindo 
dois graus de insalubridade para agentes biológicos, grau máximo e grau médio:

Insalubridade de grau máximo

Trabalhos ou operações em contato, de forma permanente, com:

 Pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como 
objetos de seu uso não previamente esterilizados.

 Carne, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadores de doenças infectocontagiosas (Carbúnculo, Bruce-
lose, Tuberculose).

 Esgotos (galerias e tanques). 

 Lixo Urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato com pacientes, animais ou com material 
infectocontagioso, também de forma permanente, em:

 Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pa-
cientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados).

 Hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se somente 
ao pessoal que tenha contato com tais animais).

 Contato, em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, 
vacinas e outros produtos.
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 Laboratórios de análise clínica e histopatológica (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico).

 Gabinetes de autópsias, de anatomias e histoanatomopatologia (aplica-se 
somente ao pessoal técnico).

 Cemitérios (exumação de corpos).

 Estábulos e cavalariças.

 Resíduos de animais deteriorados.

Para explorar um pouco mais, a questão de avaliação de agentes biológi-
cos, é possível consultar a Diretiva Europeia 90/679 da CEE, que classifica os 
agentes patogênicos por grupos e enquadra em um grau de risco conforme seu 
potencial de danos a saúde:

[...]
1 — Agente biológico com baixa probabilidade de causar 
danos a saúde;
2 — Agente biológico do grupo 2, pode causar doenças 
no homem e constituir um perigo para os trabalhadores; 
é escassa a probabilidade das sua propagação na co-
letividade; regra geral, existem meios de profilaxia ou 
tratamento eficazes;
3 — Agente biológico do grupo 3, o agente que pode 
causar doenças graves no homem e constituir um grave 
risco para os trabalhadores; é susceptível de se propagar 
na coletividade, muito embora se disponha geralmente 
de meios de profilaxia ou tratamento eficazes;
4 — Agente biológico do grupo 4, o agente que causa 
doenças graves no homem e constitui um grave risco para 
os trabalhador [...] (LEX — EUR, 1990).

Lembrando que, para caracterização dos riscos biológicos em unidade de 
saúde (serviços de saúde de forma geral), deve-se consultar a NR-32 — Portaria 
n. 485 de 2005, que dispõe além dos riscos biológicos presentes, outros pro-
cedimentos para a manutenção da segurança e saúde no trabalho em serviços 
de saúde.
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 1. Observando-se um operador de forno de uma empresa, verifica-se 
que o mesmo gasta 3 minutos carregando o forno, espera 4 minutos 
para que a carga atinja a temperatura esperada sem, no entanto, sair 
do local e, em seguida, gasta outros 3 minutos para descarregar o 
forno. Este ciclo de trabalho é continuamente repetido durante toda 
jornada de trabalho.

Resultados da avaliação do ambiente:

 tg = 35ºC

 tbn = 25ºC

Verificar se o limite de tolerância foi excedido.

 2. O limite de tolerância, de acordo com a NR-15, para exposição diária 
a ruído contínuo ou intermitente de 95 dB é de duas horas.

( ) Certo 

( ) Errado 

Atividades de aprendizagem

Nesta primeira unidade do segundo caderno de higiene do trabalho, 
avançamos muito no que diz respeito a higiene ocupacional. Já sabemos 
que higiene ocupacional é uma área que trata apenas dos riscos quími-
cos, físicos e biológicos, visando à preservação da saúde do trabalhador. 
Passamos pelas importantes macro fases da higiene, as de: Antecipar, Re-
conhecer e Avaliar, e na próxima unidade iremos ver a fase de Controle, 
com suas inúmeras medidas de prevenção.

Aprendemos sobre a relação de risco e exposição, entendemos como 
são elaborados os grupos homogêneos, cujas avaliações de exposição de-
vem fornecer resultados médios e representativos de todos os membros do 

Fique ligado!
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grupo. Conhecemos o Exposto de Maior Risco, figura importante e decisiva 
no processo de avaliação, implicando em necessidade ou não da reali-
zação de planos de amostragem maiores. E chegamos nas estratégias de 
amostragem, verificamos quais os pontos necessários para a realização 
de uma boa estratégia de amostragem, pois a fase de reconhecimento dos 
riscos talvez seja a mais importante da higiene. Também foi visto que é 
possível classificar e avaliar os riscos de forma qualitativa e quantitativa. 
E passamos a tratar mais da quantitativa na segunda seção desta unidade 
de estudo.

Para finalizar, vimos os fundamentos, processos e métodos de medi-
ção dos principais agentes físicos e químicos. Conhecemos os métodos 
existentes e aceitos em âmbito nacional e internacional. Aprendemos a 
avaliar e a calcular as concentrações de modo que chegamos a um resul-
tado. Aprendemos onde é possível encontrar os métodos de avaliação e 
a conhecer as principais instrumentações aplicadas as avaliações.

Muita informação, não acha? Pois bem, ainda que pareça muita 
informação, o que foi passado a vocês aqui, caros acadêmicos, 
é apenas a ponta do iceberg da higiene ocupacional. Para ser um 
higienista ocupacional, trabalhando especificamente nesta área, é 
necessário muito mais estudo, mas acredito que a ideia aqui foi de 
certa forma atendida, e você agora pode acompanhar avaliações, 
sugerir sua realização, buscar mais informações de agentes espe-
cíficos; por fim, vocês não mais estão na escuridão em termos de 
higiene ocupacional.

Lembrem-se: avaliar não é medir, e o julgamento do profissional ainda 
é imprescindível na promoção de medidas de prevenção e controle.

Para concluir o estudo da unidade
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 1. Durante a etapa de acabamento de peça à seco em uma marmoraria, 
um trabalhador ficou exposto a poeiras. E após uma avaliação de 
poeira total e respirável com presença de sílica livre cristalizada, foi 
possível fazer a seguinte interpretação dos resultados.
Para Poeira Respirável com Presença de Sílica Livre Cristalina: o risco 
de exposição está entre o Nível de Ação e o Limite de Tolerância. 
Para Poeira Total com Presença de Sílica Livre Cristalina: o risco de 
exposição um pouco acima do Limite de Tolerância.
Baseado neste histórico, faça algumas recomendações de segurança 
para este ambiente de trabalho, visando a redução destes índices de 
exposição do trabalhador.

 2. Observando-se um operador de forno de uma empresa, verifica-se que 
ele gasta 3 minutos carregando o forno, aguarda 4 minutos para que 
a carga atinja a temperatura esperada e, em seguida, gasta outros 3 
minutos para descarregar o forno. Durante o tempo em que aguarda 
a elevação da temperatura da carga (5 minutos), o operador do forno 
faz anotações, sentado a uma mesa que está afastada do forno. Este 
ciclo de trabalho é continuamente repetido durante toda jornada de 
trabalho.
Resultados da avaliação do ambiente:

 LOCAL 1 — tg = 56ºC  tbn = 26ºC

 LOCAL 2 — tg = 33ºC tbn = 24,5ºC
Verificar se o limite de tolerância foi excedido.

 3. Sabendo que os níveis de pressão sonora não podem ser somados 
diretamente, pois estão em uma escala logarítmica, e que você, ao 
realizar um levantamento de exposição do trabalhador, obteve as se-
guintes avaliações em dB, para os respectivos tempos de amostragem. 
Calcule o NPS de exposição (LAVG), de acordo com a NR-15.

Atividades de aprendizagem da unidade
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Para auxiliá-lo, se possível, você pode utilizar o programa excel 
(pacote office).
120min 79 dB(A)

40 min 82 dB(A)

200min 85 dB(A)

80 min 88 B(A)

 4. Fala-se o tempo todo de exposição ao risco em termos ocupacionais, 
por que é incorreto dizer exposição ao perigo? Diferencie risco de 
perigo.

 5. Acredita-se que um grupo homogêneo de exposição pode estar exposto 
a um contaminante de benzeno, porém, talvez em concentrações muito 
abaixo de nível de ação. Em termos de avaliação, qual o procedimento 
indicado para que não se utilize muitos recursos antes de se realizar um 
processo de amostragem aleatória? 

HIGIENE.indb   43 7/17/14   3:09 PM



44 S E G U R A N Ç A  I N D U S T R I A L

Referências

ACGIH. TLVs® & BEIs® Tradução ABHO — Associação Brasileira de Higienistas 
Ocupacionais®. São Paulo. 2013.

ALMEIDA, E. Curso de higiene ocupacional para resultados: módulo de agentes químicos. 
Rio de Janeiro: Universidade Petrobrás, 2013/2014.

BALBANI, Aracy Pereira Silveira; MONTOVANI, Jair Cortez. Telefones celulares: influência 
nos sistemas auditivo e vestibular. Rev. Bras. Otorrinolaringol. 2008, v.74, n. 1, p. 125-131.

BRANDÃO, Felipe; Cabelo Humano. Figura R7. 2014. Editor: tudo interessante. Disponível 
em: <http://www.tudointeressante.com.br/2014/01/9-coisas-sensacionais-e-macabras-ao-
serem-aumentadas-com-um-microscopio.html>. Acesso em: 30 mar. 2014.

BRASIL. NR 15 – Atividades e Operações Insalubre: portaria MTB n. 3.214 de 08 de junho de 
1978. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C140136A8089B3
44C39/NR-15%20(atualizada%202011)%20II.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2014.

BRASIL. NR 29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário: 
portaria SIT n. 158 de 10 de abril de 2006. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/
8A7C812D311909DC013147E76FC20A2A/nr_29.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2014.

BRASIL. NR 32 . Portaria N.° 485, de 11 de novembro de 2005. Aprova a Norma 
Regulamentadora n. 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) 
Disponível em: <http://sbbq.iq.usp.br/arquivos/seguranca/portaria485.pdf>. Acesso em: 20 
mar. 2014.

Brasil. NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: Portaria SSST n. 25 
de 29 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/
FF8080812BE914E6012BEF1CA0393B27/nr_09_at.pdf.>. Acesso em: 20 mar. 2014. Brasil. 
Decreto n. 3.048, De 6 de Maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
d3048compilado.htm>. Acesso em: 20 mar. 2014.

CIESE. Forma. In: Size, Shape and Health Effects of Particulates - Air Pollution: What’s the Solution? 
Disponível em: <http://ciese.org/curriculum/airproj/pm_size/>. Acesso em: 30 mar. 2014.

EBAH. Acústica. EBAH. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAIycAL/
acustica?part=2>. Acesso em: 30 mar. 2014.

FANTAZZINI, M. L. Módulos didáticos dos cursos básico de higiene ocupacional e avançado 
de agentes físicos. 1993-2001.

JAQUES, R. Curso de higiene ocupacional para resultados: módulo de higiene ocupacional. 
Rio de Janeiro: Universidade Petrobrás, 2014.

LEX — EUR. Diretiva Europeia CEE — Relativa aos trabalhadores ligados à exposição a 
agentes biológicos durante o trabalho. Portaria 90/679 da CEE. Disponível em: <http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/;jsessionid=Hp9mT5jJplNNbXknVHn58cYXNLS8cmqJfbTX
nHXtykqWLGJ870vJ!1896676610?uri=CELLAR:60d41587-de3d-4dc0-b08c-f26504d9f924>. 
Acesso em: 31 mar. 2014.

HIGIENE.indb   44 7/17/14   3:09 PM



H i g i e n e  d o  t r a b a l h o ,  m e d i ç õ e s  e  i n s t r u m e n t a ç ã o  45

MENDONÇA, P. Curso de higiene ocupacional para resultados — módulo agentes físicos. 
Rio de Janeiro: Universidade Petrobrás, 2014.

MSPC. Sons e decibéis I-20. 2008. Disponível em: <http://www.mspc.eng.br/tecdiv/
somdb120.shtml>. Acesso em: 02 jun. 2014.

SESI. Técnicas de avaliação de agentes ambientais: manual do Sesi. Brasília: Serviço Social 
da Indústria, 2007.

VENDRAME, A. C. Agentes químicos — reconhecimento, avaliação e controle na higiene 
ocupacional. São Paulo: Editora do autor, 2011.

HIGIENE.indb   45 7/17/14   3:09 PM



HIGIENE.indb   46 7/17/14   3:09 PM



Normas e resultados

Unidade 2

Objetivos de aprendizagem: O objetivo desta unidade é apontar 
que existem diversas maneiras de orientar de forma consciente a 
atuação do empregado e do empregador no que se refere à segu-
rança do trabalho, com a finalidade de não ferir nem burlar qualquer 
tipo de procedimento, e nem causar prejuízo ao trabalhador ou ao 
empregador.
Significa que o conhecimento de ferramentas, como as normas técnicas 
e as normas internacionais, vem para dar maior credibilidade aos 
produtos, pois no mercado econômico atual não é só o valor da mer-
cadoria que é expresso, o produto acabado é uma soma de valores 
agregados a ele.
Dessa forma, o objetivo deste material é acrescentar conhecimento para 
que, utilizando-se dele, você, aluno, seja capaz de informar e formar 
pessoas altamente capacitadas, capazes de exercer sua função dentro 
dos mais altos padrões de comprometimento de segurança. 
Embora algumas pessoas expressem a concepção de que: “com ou 
sem acidentes, o trabalho é realizado”, esse pensamento infeliz já 
foi unânime entre a classe empregadora. Atualmente, este tipo de 
pensamento está cada vez mais fadado ao fracasso, mesmo os que 
ainda não provaram esse dissabor, por conta de um acidente de 
trabalho, não estão mais compactuando com essa ideia, pois há a 
obrigatoriedade legal, sempre em forma de pressão por conta das 
fiscalizações. 

Claudiane Ribeiro Balan
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 Seção 1: Aplicação das normas técnicas brasileiras

Nesta seção, abordaremos as diretrizes legais de 
regulamentação da segurança do trabalho.

 Seção 2: Interpretação dos resultados das 
avaliações

Abordaremos a forma e as situações para que se 
obtenha dados fidedignos das condições de trabalho.

 Seção 3: Relação dos resultados com os programas 
de segurança no trabalho

Neste aspecto, abordaremos como conciliar os inte-
resses de ambas as partes.

 Seção 4: Seleção de equipamentos de proteção 
individual e coletivo

Apresentaremos como fazer, efetivamente, uma ação 
de prevenção.
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Introdução ao estudo

O objetivo desta unidade, caro aluno, é informar a você que, embora exista 
uma legislação específica que rege a segurança e saúde no trabalho, existem 
também outros fatores que são considerados complementares e indispensáveis. 
São as normas técnicas que vêm agregar a situação de regulamentação das ati-
vidades, pois as mesmas sofrem de acordo com a evolução natural do sistema, 
e precisam ser regulamentadas.

Neste conteúdo que será apresentado, será possível acompanhar a evolução 
dos sistemas produtivos e suas consequências na vida dos trabalhadores.

Poderemos também entender que, embora a legislação direcione todos os 
aspectos pertinentes às atividades, se não houvesse normas técnicas que surgem 
conforme a evolução e a necessidade das atividades, a legislação atual não 
mais poderia ser aplicada, devido às inúmeras e sucessivas evoluções sofridas 
nos processos trabalhistas.

Seção 1 Aplicação das normas técnicas 
brasileiras

Nesta seção, vamos apresentar as normas nacionais e internacionais que 
regem a segurança do trabalho, para que seja adotada uma linguagem universal 
quando se trata de prevenção. Trataremos desde os primórdios da condição da 
divisão do trabalho até a forma atual, pois é importante que haja, por parte de 
todos os trabalhadores, os conhecimentos básicos e preliminares para que sua 
integridade física seja preservada em todo processo produtivo.

1.1 Princípios
As Normas Regulamentadoras, conhecidas como NRs, são orientações, re-

gras, comandos que definem como as atividades laborais devem ser realizadas. 
Elas foram definidas a partir do capítulo 5 da CLT, que previa as condições de 
trabalho num contexto amplo. Para que cada atividade tivesse sua condição 
explicada, detalhada e orientada as NRs foram surgindo e regimentando todos 
os processos. Atualmente temos 36 Normas Regulamentadoras, mas ainda hão 
de aumentar, visto que a dinamicidade dos processos produtivos é muito rápida.
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Num contexto histórico, veremos que no início do século XX tivemos a 
primeira menção referente a atividades trabalhistas de risco. A primeira lei 
a respeito surgiu em 1919 e considerava o conceito de “risco profissional” 
como um risco natural à atividade profissional que o trabalhador exercia. Essa 
legislação previa a comunicação do acidente de trabalho à autoridade policial 
e o pagamento de indenização ao trabalhador ou à sua família, calculada de 
acordo com a gravidade das sequelas do acidente, ou seja, uma forma muito 
rudimentar de tratar as relações de trabalho como um mau necessário.

O médico italiano Bernardino Ramazzini (1633-1714) foi o primeiro a escrever sobre doenças 
e lesões relacionadas ao trabalho, em sua publicação de 1700 De Morbis Artificum Diatriba 
(Doenças ocupacionais). Ramazzini foi discriminado por seus colegas médicos por visitar os 
locais de trabalho de seus pacientes a fim de identificar as causas de seus problemas.

Para saber mais

Passados muitos anos, já em 1972, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTB) iniciou o programa de formação de especialistas e técnicos em medicina 
e segurança do trabalho, por ter sido publicada uma portaria que obrigava as 
empresas a criar serviços médicos para os empregados, dependendo do tama-
nho e do risco da empresa. Percebam que essa portaria possibilitava a presença 
de um médico ou outro profissional, na condicional de que a empresa estivesse 
numa categoria de tamanho ou risco específico. Essa portaria ministerial tinha 
como base a recomendação nº 112 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) de 1959, que foi o primeiro instrumento internacional em que foram de-
finidos de maneira precisa e objetiva as funções, a organização e os meios de 
ação dos serviços de medicina do trabalho. Essa parametrização serviu como 
base para as diretrizes de outras instituições científicas no mundo inteiro. Ela 
determinava as funções, a organização e os meios de ação dos serviços de 
medicina do trabalho, simples, porém foi utilizada como paradigma para a 
criação das Normas Regulamentadoras, a partir da lei n° 6.514 que alterou o 
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1977, e se 
estendeu do artigo 154 ao 223 relativos à Segurança e Medicina do Trabalho, 
sendo aprovadas pela Portaria n° 3.214, em 08 de junho de 1978.
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Ainda num contexto histórico de fatos em nível constitucional, os direitos 
para os trabalhadores quanto ao risco no trabalho estão estabelecidos no artigo 
7º da Constituição Federal de 1988.

Com o passar do tempo, foram revistas algumas condições e implementações 
foram realizadas, como no tangente aos Serviços Especializados em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) que, segundo a NR-04, 
são responsáveis por aplicar os conhecimentos específicos de engenharia de 
segurança e medicina do trabalho, de forma a reduzir ou até eliminar os riscos 
à saúde do trabalhador; à existência das Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), na descrição da NR-05, que objetivam conhecer as condi-
ções de risco nos ambientes de trabalho, solicitar medidas para reduzir e até 
eliminar os riscos existentes e promover as normas de segurança e saúde dos 
trabalhadores; na NR-07, o PCMSO (Programas de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) tem como objetivos a promoção e a preservação da saúde dos 
trabalhadores, baseando-se em um caráter de prevenção, investigação e diag-
nóstico precoce dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, além da 
constatação de casos de doença profissional ou danos irreversíveis à saúde 
dos trabalhadores, causados pelos ambientes de trabalho, ou por materiais 
utilizados na realização das tarefas.

E agora um dos mais comentados assuntos da atualidade: o PPRA (Progra-
mas de Prevenção de Riscos Ambientais) NR-09, programa responsável em 
realizar reconhecimento dos riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos) 
existentes nos ambientes de trabalho, e se estes são capazes de causar danos 
à saúde do trabalhador, bem como a adoção ou implantação de medidas de 
controle. Porque comentado? Surgiu neste ano de 2014 mais um mecanismo 
de controle para as relações de trabalho, o e-social, que está ainda em fase 
de regularização, porém utiliza-se das informações constantes no PPRA.

No decorrer do período tivemos a regulamentação sobre acidente de tra-
balho em 1991 que foi regulamentada em 1992. Acidente de trabalho ficou 
definido como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da em-
presa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, 
perda ou redução da capacidade, permanente ou temporária, para o trabalho.

E de lá até os dias atuais, surgem sempre novas portarias que são neces-
sárias na regulamentação das atividades, pois vivemos em um mundo muito 
dinâmico. A aplicabilidade das normas regulamentadoras é que garantem ao 
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trabalhador alguns benefícios, como aposentadoria especial, auxílio em caso 
de doença, além de regularizarem as condições em que o ambiente deve estar 
para receber o trabalhador, e determinar a quais condições o trabalhador não 
pode estar exposto. As normas técnicas são ferramentas muito eficientes, que 
possibilitaram dar ao trabalhador brasileiro maior dignidade, uma vez que 
foram extraídas e têm vínculo com a Organização Internacional do Trabalho 
nos preceitos internacionais de segurança.

Quantas são as Normas Regulamentadoras existentes atualmente?

Questões para reflexão

Acesse o link e veja muito mais sobre as normas regulamentadoras:

<http://www.normaregulamentadora.com.br/duvidas-frequentes/faq-normas-regulamentadoras/>.

Para saber mais

Não só as Normas Regulamentadoras norteiam e embasam ações para pro-
teger o trabalhador em suas atividades, existem outras ferramentas, ou melhor, 
outras normas, que também somam para a manutenção da integridade física 
do trabalhador: as normas internacionais que foram adotadas em nosso país 
devido a globalização. O processo produtivo não é mais setorial, é mundial, 
e, para estar em categoria de igualdade com os mercados internacionais, os 
processos produtivos têm que atender às normas do mercado mundial.

Essa prática convencionou-se no século XX, em meados dos anos 90, quando 
o Brasil, como país membro da OIT, adotou o comprometimento em ações que 
estabeleçam saúde e segurança dos trabalhadores em caráter essencialmente 
preventivo. Nesta convenção são preceitos prevencionistas:

1. garantir aos trabalhadores o direito de serem informados dos riscos para 
saúde, inerentes a seu trabalho;

2. instituir progressivamente os serviços de segurança e saúde no trabalho 
para todos os trabalhadores, em todas as empresas e em todos os ramos 
de atividade econômica.
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1.2 NIOSH
NIOSH, sigla americana de National Institute for Occupational Safety and 

Health, traduzindo para o português, Instituto Nacional de Segurança e Saúde 
Ocupacional, ou seja, o NIOSH é a agência federal dos EUA responsável pela 
realização de pesquisas e produção de recomendações para a prevenção de 
lesões e doenças relacionadas com o trabalho, que valem para o mundo inteiro, 
e todos os países membros da OIT adotaram e as fazem cumprir. Esta agência, 
ou departamento, está inserida no Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC, Centers for Disease Control and Prevention), que é um Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Data de 1980, nos Estados Unidos, a iniciativa do National Institute for 
Ocupational Safety and Health — NIOSH em realizar o desenvolvimento de 
um método para determinar a carga máxima a ser manuseada e movimentada 
manualmente numa atividade de trabalho, sendo finalizado este estudo em 
1981. A metodologia adotada por este grupo de pesquisadores consistiu em 
um levantamento de referências bibliográficas de todo o mundo, e concluíram, 
então, que este método deveria levar em conta quatro aspectos básicos:

 Fisiológico: estudando as funções do organismo vivo. Procurou-se, por 
meio da fisiologia do exercício, estudar as funções do organismo em 
relação ao trabalho físico.

 Biomecânico: levando em conta as estruturas e funções dos sistemas 
biológicos, usando conceitos, métodos e leis da mecânica.

 Psicológico: que considera o comportamento humano numa determinada 
situação. No caso do trabalho, observamos que a imposição de certas 
tarefas depende da aceitação do próprio trabalhador.

 Epidemiológico: que é o estudo das doenças, sua incidência, prevalência, 
efeitos e os meios para sua prevenção ou tratamento.

O método, então, estabeleceu que, para qualquer situação de trabalho, para 
o levantamento manual de cargas existe um LPR (Limite de Peso Recomendado), 
concebido através de uma fórmula matemática na qual a única constante é o 
valor máximo determinado de 23 Kg, o peso limite ideal:

LPR = 23 x FDH x FAV x FDVP x FFL x FRLT x FQPC, sendo:

FDH — Fator de Distância Horizontal em relação à carga.

FAV — Fator de Altura Vertical em relação ao solo.

FRLT — Fator de Rotação Lateral do Tronco.
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FFL — Fator Frequência de Levantamento, menor que uma vez a cada 5 
minutos.

FDVP — corresponde à distância vertical percorrida desde o início do le-
vantamento até o término da ação.

FQPC — o Fator Qualidade de Pega da Carga segue alguns fatores mais 
qualitativos.

FFL — o Fator Frequência de Levantamento é obtido por meio de uma tabela 
pré-estabelecida. Nesta tabela, deveremos observar quantas vezes o funcionário 
realiza o levantamento dentro de um minuto.

Todos os aspectos relacionados à ergonomia funcional do trabalhador pas-
sam por estudos e normatização da NIOSH, e suas decisões são adotadas para 
todas as atividades ergonômicas desempenhadas pelos trabalhadores, cabendo 
ao empregador a orientação quanto a sua aplicação no desenvolvimento das 
funções que envolvam qualquer tipo de postura ergonômica.

A NIOSH também é o órgão que define o Índice de Levantamento (IL), 
que aponta se uma atividade apresenta risco de lesão músculo esquelética 
e quantifica esse risco. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o 
índice de 23 Kg amplamente utilizado não é aplicável à todas as situações 
de trabalho encontradas, é só um valor referencial, mas o IL, é aplicado 
para todas as categorias. O IL nada mais é do que a divisão da constante 
(23 kg) pela multiplicação de todos os outros fatores, como já apresentados 
previamente, ou seja, a fórmula matemática da qual falamos.

A interpretação dos resultados segue os seguintes parâmetros:

 IL menor que 1,0 –> condição segura — chance mínima de lesão;

 IL entre 1,0 e 2,0 –> condição insegura — médio risco de lesão;

 IL acima de 2,0 –> condição insegura — alto risco de lesão.

Uma vez que conseguimos entender qual o significado da NIOSH dentro 
da segurança e saúde do trabalhador, vamos esclarecer de modo que você, 
aluno, consiga interpretar na realidade brasileira como aplicar esta norma. O 
homem vive e age com suas características próprias, fisiológicas ( idade, sexo, 
força muscular,...) e patológicas ( doenças congênitas ou adquiridas, variabi-
lidade psicológica,...). Porém, dentro de sua atividade laboral, pode fazer uso 
da máquina, pode também ter que manipular qualquer tipo de peso ou carga, 
e esta utilização de máquinas e equipamentos, e a carga ou peso por ele mani-
pulado o deixam numa condição de suscetibilidade, pois estes fatores podem 
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influenciar e modificar a atividade humana, até mesmo a integridade física e 
psíquica. Homem e objeto estão em constante interação com o ambiente de 
trabalho. Diante disso, a análise de postos de trabalho revela dois fatores de 
risco maiores que ameaçam a integridade do sistema osteoarticular vertebral, 
sendo eles: 

 os fatores mecânicos pela manutenção excessiva ou repetida de uma 
postura e/ou pela manutenção de cargas;

 a exposição inteira do corpo às vibrações mecânicas.

Quando existe a aplicação da norma, existirá também um respeito a con-
dição humana de trabalho, o respeito à certas regras de segurança que se pode 
inferir contribui para minimizar o mau uso de equipamentos e máquinas e seu 
reflexo que é sentido pelo trabalhador na sua condição postural, que pode 
sofrer uma deterioração natural e irreversível.

Ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres 
humanos e outros elementos de um sistema, e ergonomista é a profissão que aplica teoria, 
princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e o desem-
penho geral de um sistema.

Para saber mais

1.3 Outras normas internacionais
Existem outras normas internacionais do trabalho que fazem um atendimento 

à OIT (Organização Internacional do Trabalho) na abrangência de suas reco-
mendações, pois as mesmas tomam um valor de convenção aceitas em todos 
os países membros, e uma vez acatadas e regulamentadas, cada um em sua 
região, acontece o comprometimento de colocá-las em prática. As recomen-
dações não são tratados internacionais, mas consolidam-se estabelecendo um 
princípio não vinculativo que orienta a prática das políticas e práticas nacionais.

A repercussão desta adesão à OIT vem agregar muito mais do que simples-
mente a partilha de informações e estudos referentes às políticas e práticas 
convencionadas. Aos países membros existe um procedimento que é o envio 
regular de relatórios para a comprovação da aplicabilidade das recomendações, 
nestes relatórios os empregadores e empregados podem realizar comentários 
para contribuir com a aplicação das convenções em seus respectivos países.
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Estes relatórios passam por análise dos peritos da instituição e são encami-
nhados para uma comissão tripartite da OIT para serem debatidos anualmente, 
e caso algum estado membro não apresente práticas condizentes ou negligência 
na aplicabilidade, uma investigação sobre a situação pode ser exigida. Con-
siderando que o significado das normas internacionais do trabalho depende 
de seu efeito prático, as normas irão refletir aquilo que na prática é aplicável, 
por isso são levadas à discussão anual e debatidas em conjunto com todos os 
estados membros.

Amplie seus conhecimentos sobre o assunto e acessando o link:

<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/pub_guianormas.pdf>.

Para saber mais

Atualmente, as normas internacionais do trabalho são um conjunto de 185 
convenções, 5 protocolos e 195 recomendações. Tudo que é pertinente à ro-
tina de trabalho estão tratadas neste conjunto, vejamos como estão divulgados 
os assuntos tratados pela OIT em capítulos e repassados aos países membros:

 Liberdade sindical, negociações coletivas e relações de Trabalho.
 Trabalho forçado.
 Igualdade de oportunidades e de tratamento.
 Eliminação do trabalho infantil e proteção dos menores.
 Administração e inspeção do trabalho.
 Consultas Tripartites.
 Política e promoção do emprego.
 Orientação e formação de profissionais.
 Política Social.
 Salários.
 Tempo de trabalho.
 Seguridade e saúde no trabalho.
 Seguridade social.
 Proteção da maternidade.
 Trabalhadores do mar.
 Trabalho portuário.
 Trabalhadores migrantes.
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 Povos indígenas e tribais.
 Categorias particulares de trabalhadores.

Outras 12 convenções tratam outros assuntos como:

1. Direitos Humanos Básicos

2. Emprego

3. Políticas Sociais

4. Administração do trabalho

5. Relações industriais

6. Condições de trabalho

7. Segurança Social

8. Emprego de mulheres

9. Emprego de crianças e jovens

10. Trabalhadores migrantes

11. Trabalhadores indígenas

12. Outras categorias especiais

As Normas Internacionais do Trabalho (NIT) são instrumentos jurídi-
cos que estabelecem as normas sociais mínimas básicas acordadas entre 
representantes dos governos, empregadores e trabalhadores. Com as NIT 
abrangendo todas as questões relacionadas ao trabalho, elas são o apoio do 
sistema de supervisão concebido para resolver todos os tipos de problemas 
que surjam durante a sua aplicação a nível nacional, e têm toda a possibi-
lidade e subsídios capazes de desenvolver eficazmente todas as atividades 
realizadas pelos trabalhadores. Nesse contexto atual de economia globa-
lizada, as NITs colaboram com o quadro jurídico internacional, pois seus 
preceitos visam o desenvolvimento benéfico para todos, sendo assim, uma 
vez colocado em convenção pela OIT, é necessário que o país ratifique o 
assunto, isso quer dizer que ele pode, ou deve, excluir ou alterar os ramos 
de atividades econômica para que ela seja funcional, se assim for, deve 
apenas comunicar a OIT sobre a adequação.

Em níveis locais, vamos destacar a importância da OIT para o estabeleci-
mento e adoção das normas internacionais de trabalho, sob a forma de conven-
ções ou recomendações, como ferramentas para integrar a legislação nacional 
pertinente às condições ambientais e de trabalho. Os Princípios e Direitos Fun-
damentais no Trabalho são um compromisso assumido pelos Estados Membros 
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e pelo mundo inteiro, e deve respeitar, promover e aplicar um patamar mínimo 
de princípios e direitos no trabalho, que são reconhecidamente fundamentais 
para os trabalhadores. Esses princípios e direitos fundamentais estão recolhidos 
em oito Convenções que abrangem quatro áreas básicas: liberdade sindical e 
direito à negociação coletiva, erradicação do trabalho infantil, eliminação do 
trabalho forçado e não discriminação na ocupação.

De acordo com a OIT e relativo ao trabalho dos menores: trabalhos leves consistem em tarefas 
simples e definidas que não exijam esforço físico ou mental suscetíveis de por em risco a inte-
gridade física, a segurança, a saúde, e o desenvolvimento físico, psíquico e moral do menor. 
Também não pode prejudicar a assiduidade escolar, e a participação em programas de orientação 
ou formação e a capacidade para beneficiar a instrução ministrada.

Para saber mais

Vamos ampliar um pouco mais e salientar que as disposições sobre determi-
nados assuntos, além de polêmicas, são muito peculiares às suas localizações. 
As normas da OIT são universais a todos os estados membros, por isso, a neces-
sidade de deliberar cada situação conforme a realidade em que se apresenta é 
de suma importância. Os referenciais definidos pela organização são:

Trabalho forçado: 

Convenção n° 29 sobre o trabalho forçado (1930);

Convenção n° 105 sobre a abolição do trabalho forçado (1957);

Liberdade sindical: 

Convenção n° 87 sobre a Liberdade sindical e proteção do direito de sin-
dicalização (1948);

Convenção n° 98 sobre o Direito de sindicalização e de negociação cole-
tiva (1949);

Discriminação:

Convenção n° 100 sobre a Igualdade de remuneração (1951);

Convenção n° 11 sobre a Discriminação (emprego e ocupação) (1958);

Trabalho infantil: 

Convenção n° 138 sobre a Idade mínima (1973);

Convenção n° 182 sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil (1999);
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Tendo contribuído com informações de extrema utilidade sobre assuntos-
controversos, a OIT ainda elege outros de caráter prioritário:

Inspecção do trabalho: 

Convenção n° 81 sobre a inspeção do trabalho, (1947); 

Convenção n° 129 sobre a inspeção do trabalho (agricultura), (1969);

Política do emprego: 

Convenção nº 122 de 1964;

Consultas tripartita:

Convenção n° 144 de 1976;

Nestes links, você terá acesso à ratificação feita pelo Brasil nas convenções nº 81 e 100 da OIT: 

 <http://portal.mte.gov.br/fisca_trab/convencao-n-81-de-oit.htm>.

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D62150.htm>.

Para saber mais

Pesquise a convenção nº 100 da OIT e entenda qual foi a ratificação 
feita pelo Brasil. A adaptação atende à necessidade nacional?

Questões para reflexão

A Occupational Safety and Health Administration (OSHA) é outra ferramenta 
internacional que delibera sobre o assunto segurança do trabalho. É uma sigla 
americana, sua tradução é Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, 
que foi criada e assinada pelo Presidente Richard M. Nixon, em 29 de dezem-
bro de 1970. Sua missão é impedir acidentes do trabalho, doenças e acidentes 
mortais no trabalho através da emissão e aplicação de regras chamadas normas 
de segurança e saúde no trabalho, por ser um departamento vinculado e ad-
vindo da NIOSH, desenvolve estudos sobre a segurança do trabalho que serão, 
através da OIT, colocados em convenções aos estados membros.

A OSHA trás algumas atribuições peculiares que estabelecem e fiscalizam 
as normas de proteção de segurança e saúde no local de trabalho. A OSHA 
também fornece informações, treinamento e assistência aos empregadores e 
trabalhadores. As regras da OSHA consistem em descrever os métodos que 
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devem seguir os empregadores a fim de garantir a proteção dos trabalhado-
res aos riscos a que estejam expostos. Vários programas e serviços ajudam os 
empregadores a identificar e corrigir os riscos no trabalho, como também a 
melhorar os seus programas de prevenção de lesões e doenças. Estas premis-
sas norte americanas contribuem com as normas brasileiras, pois estabelecem 
parâmetros de alto nível nos quesitos segurança do trabalho.

Como norma internacional, a ISO é um sistema de gestão que prima e 
direciona seus estudos na gestão de qualidade, pois os benefícios trazidos por 
estes métodos asseguram uma verdadeira abertura ao potencial da empresa 
no mundo moderno. Um sistema de qualidade sempre agrega nas questões de 
segurança que a empresa adota, pois os princípios são sempre fundamentados 
num cerne comum.

Como você avalia a interferência das normas internacionais na legis-
lação brasileira? Positivas ou negativas?

Questões para reflexão

 1. As normas nacionais e internacionais padronizam as metodologias 
referentes às ações prevencionistas, e também limitam e caracterizam 
as formas de trabalho, embora o Brasil tenha demorado a entrar neste 
patamar. Atualmente, estamos muito bem em relação as legislações 
internacionais, contudo, a teoria está vinculada e atrelada a prática? 
Ou ainda prevalece a “guerra de interesse”?

 2. Quais são as ferramentas que ajudam a normatizar e regulamentar a 
segurança do trabalho?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Interpretação dos resultados das 
avaliações

Nesta seção, apresentaremos os conceitos sobre avaliação, que, de certa 
forma, impacta diretamente no trabalho prevencionista que se deseja adotar. 
Há necessidade de se estabelecer metodologia para que o levantamento e os 
dados apresentados tenham confiabilidade e deem condições para que se ado-
tem medidas que realmente sejam eficientes para uma estratégia de mudanças.

2.1 Aspectos
Vamos começar com uma definição de autores que dissertam sobre o as-

sunto e fazem deste material de seus estudos. Para Lucena (1992, p. 26) “O 
conceito de avaliação abrange como premissa básica a confrontação de algo 
que aconteceu (resultado) com algo que foi estabelecido antes (metas)”.

Faz parte da natureza humana tomar decisões e realizar escolhas, para isso, 
o indivíduo tem sempre a sua frente a condição de avaliação, para que possa, 
então, se definir. Cada vez mais, as empresas e organizações também selecio-
nam pessoas que compartilhem dos mesmos ideais, mesmas crenças e valores, 
e essas organizações buscam ferramentas no sistema de reconhecimento para 
tomar decisões mais acertadas e tentar garantir melhores desempenhos ade-
quados às suas realidades. 

A definição de avaliação de desempenho reúne a forma de utilizar instru-
mentos para medir o resultado das atividades e das ações que os trabalhadores 
de uma organização realizaram durante determinado período. Esta avaliação 
objetiva mensurar, identificar e analisar o desempenho individual e grupal 
dos funcionários, promovendo o desenvolvimento, bem como melhorando 
o desempenho das pessoas e realizando uma panorâmica das condições de 
segurança envolvidas na produção.

Com estes objetivos bem definidos é possível ter uma visão ampla do pro-
cesso, facilitando assim o reconhecimento dos processos eficientes e deficitá-
rios, e identificando pontualmente no sistema produtivo as não conformidades 
e procedimentos não condizentes com uma situação de segurança definida 
como necessária. Veja como é importante ter uma sequência de mecanismos 
para pontuar as fases do processo de reconhecimento para uma clara avaliação:
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 Facilitar o processo de planejamento organizacional e o alcance de metas 
institucionais.

 Estimular o comprometimento do trabalhador para o alcance dos objetivos 
da instituição.

 Subsidiar com informações que visem à melhoria de desempenho. 

 Reconhecer o potencial dos funcionários e estimulá-los a buscar melhores 
resultados.

 Estimular o fluxo de informação entre os diversos níveis hierárquicos para 
a melhoria das relações interpessoais e a qualidade dos serviço.

 Subsidiar o redimensionamento da força de trabalho em função das ope-
rações de risco existentes no processo.

 Identificar a necessidade de treinamento, capacitação e qualificação dos 
trabalhadores.

 Fornecer informações que possibilitem ao avaliado conhecer quais os 
pontos que necessitem adequação para atender aos níveis aceitáveis de 
risco.

 Viabilizar mudanças que atendam as normas e coloquem o processo 
dentro dos padrões pré-definidos.

Considera-se como não eficiente a aplicação de medidas disciplinares 
em situações em que a avaliação é negativa, ou seja, está fora dos padrões 
e normas vigentes. A avaliação dos resultados é mais um instrumento para 
ajudar a centralização das ações de segurança, quando aplicado determina se 
o desempenho de cada item analisado satisfaz as necessidadesou as normas 
pré-estabelecidas, e se chegarão os objetivos e resultados esperados.

A avaliação deve ser realizada por uma equipe, até mesmo por uma questão 
ética, pois situações de trabalho passíveis de correção, transformação e ajus-
tamento, quando olhada sobre mais de uma ótica permite estabelecer causas 
e perspectivas de melhorias, muito mais assertivas. Assim sendo, temos como 
avaliar os resultados das avaliações sob a perspectiva de favorecer muito a 
política.

A interpretação dos resultados é uma situação que necessita de muito 
embasamento e conhecimento de normas e procedimentos, não basta aten-
der os requisitos e os critérios pré-definidos, esta interpretação de resultado 
servirá, muitas vezes, de base às políticas de reestruturação da empresa, 
nos seus diversos setores, funções e servirá também para expressar o nível 
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de comprometimento da empresa. É um processo que deve ser efetuado 
periodicamente, normalmente de periodicidade anual, mas pode ser anteci-
pado para menos tempo, dependendo do ramo da atividade e gravidade da 
situação, e o seu resultado deve ser comunicado ou divulgado. Tradicional-
mente compete aos superiores a tarefa de avaliarem os seus subordinados, 
mas, em se tratando das correções que devem ser realizadas, é uma decisão 
sábia não participar diretamente do processo de realinhamento, a fim de 
que não sejam considerados fatores pessoais.

Percebemos, caros alunos, que avaliação dos resultados é um processo de 
apreciação sistemática do desempenho dos trabalhadores no exercício das 
suas funções, que vai contribuir para o seu desenvolvimento futuro e para o 
desenvolvimento de toda a empresa envolvida. Este é um processo pelo qual 
a organização identifica em que medida o desempenho de cada trabalhador 
influencia e contribui na realização das tarefas que satisfazem os objetivos 
estratégicos na meta, para atingir os resultados esperados pela organização.

Esse processo de interpretação da avaliação dos resultados pode ser defi-
nido como processo de interação entre empregado e empregador, considera-
-se e levanta-se todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, analisando-o e 
discutindo-o entre a equipe responsável, a fim de identificar os aspectos positivos 
e negativos do desempenho de cada situação em avaliação, procurando identi-
ficar e encontrar oportunidades de desenvolvimento e melhoria, com correções 
necessárias para atingirem as normas legais e vigentes, proporcionando uma 
visão clara do processo e suas perspectivas de eficiência. É importante termos 
referências, por isso, precisamos trabalhar com índices, pois a comparação é 
fundamental para caracterizar o posicionamento e o valor agregado. Este método 
de avaliação de resultado não é o resultado puro e simples, é um controle. Não 
agrega valor, é apenas um indicativo que delibera o start para ações de ajuste.

Uma pesquisa do IPEA constatou que apenas 12% das empresas da região sudeste, 48% da 
região sul e 11% da região nordeste fazem algum tipo de avaliação dos seus processos e in-
vestimentos realizados.

Para saber mais

Os resultados das avaliações não devem ser somente um indicativo hierár-
quico entre avaliados e superiores, eles servem para perceber como está o fluxo 
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dos processos sem a tendência de analisá-los de forma superficial e leviana. Na 
ausência de um eficaz sistema de segurança, muitos problemas pipocam, mos-
trando as debilidades nos relacionamentos humanos, produtividade, qualidade 
dos produtos e/ou serviços prestados, aumento de custos e operacionalidade 
das funções. A falta de investimentos no sistema de segurança mais adequado 
acaba ocasionando graves prejuízos, pois um acidente no trabalho implica 
baixa na produção, investimentos perdidos em treinamentos e outros custos.

Quando realizada uma vistoria geral, com o intuito de mapear todo o processo, 
presume-se aumento do interesse e desejo de tornar o local mais adequado às 
normas e procedimentos legais, dentro dos padrões preconizados pelas normas 
nacionais e internacionais, que vão agregar visíveis valores ao processo produtivo e 
ao relacionamento com os trabalhadores, pois um ambiente limpo, organizado, e 
aparentemente sem risco, é o objetivo de todos os esforços deste tipo de avaliação 
de resultados. Em muitos casos constatou-se o pouco conhecimento das questões 
acerca das Normas de Segurança do Trabalho, ora sendo, um conhecimento in-
suficiente não dá condições de reconhecimento da situação em seu todo.

Para emitir o parecer sobre o resultado da avaliação, é necessário que a 
metodologia, ou seja, os passos sejam seguidos, embasados pelos conhecimen-
tos sobre a realidade em questão e toda sua complexidade em termos legais 
e normativos. A ausência de conhecimento pode ser o maior entrave para as 
adequações. Na opinião de um renomado autor, Chiavenato (2001, p. 85), “a 
Avaliação é uma sistemática de apreciação do desempenho do indivíduo no 
cargo e de seu potencial de desenvolvimento”.

 Sendo assim, ao analisar o resultado da avaliação, entra-se no campo do 
julgar ou estimar o valor, da excelência e das qualidades de uma pessoa, este 
preceito pode estender-se à medida que as organizações avaliam o desempenho 
do empregado do cargo, e de acordo com a forma que ele realiza suas funções. 
Em avaliações precisas, os empregados deixam evidentes suas deficiências, ex-
põem suas colocações sobre o treinamento, o processo de desenvolvimento e 
expressam seus desconhecimentos. Estes demonstrativos servem como controle 
de qualidade do desempenho do empregado e do setor. Sem um sistema efetivo 
de avaliação, as decisões relacionadas ao empregado tornam-se passíveis de 
terem insucesso, sujeitas a erros primários. 

Verdadeiramente, podemos dizer que o resultado da avaliação é um pro-
cesso dinâmico que envolve todas as atividades desenvolvidas, que necessita de 
um direcionamento científico embasado em normas e diretrizes normatizadas 
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e pode ser aplicado em todos os setores da organização. Aplica-se como uma 
ferramenta capaz de localizar problemas de supervisão e gerência, de integra-
ção da pessoa à organização, de adequação ao cargo, de localizar possíveis 
dissonâncias, carências de treinamento, de falhas no processo produtivo, não 
conformidades quanto às atividades e questões de segurança do trabalho e 
ainda servir para estabelecer meios e programas para eliminar ou neutralizar 
tais problemas. Na síntese de tudo isso, os resultados das avaliações formam 
um poderoso meio para resolver os problemas de desempenho quanto as ações 
de segurança, sua implementação e aplicação, e ainda melhorar a qualidade 
do trabalho e a qualidade da organização enquanto empresa constituída.

Cada tipo de resultado obtido irá apontar para o tipo de ação que deve 
ser proposta para uma política adequada de recursos da organização. Para os 
autores Werther e Davis (1983), “uma organização não pode ter um sistema 
qualquer de avaliação de desempenho”. O competente resultado da avalia-
ção deve ser capaz de avaliar com exatidão o desempenho de cargo de um 
indivíduo e sua relação com o trabalho por ele desenvolvido, utilizando-se de 
padrões e parâmetros confiáveis. Lembrando, uma avaliação sem método é 
questionável, tanto mais seus resultados são descaracterizados, e é fundamental 
que a avaliação estabeleça correlação entre o agente e seu cargo ou função, 
sem validade e confiabilidade todo o trabalho não terá êxito. 

Nos resultados das avaliações, é de caráter fundamental que existam padrões 
para que as mesmas sejam mensuradas pelos índices apresentados, tornando-se 
assim uma ferramenta eficiente. Não podem ser estabelecidos arbitrariamente, 
dessa forma para Lucena (1992, p.19), “Mesmo que a empresa não disponha 
de um sistema formal de Resultado de Avaliação, a gerência do desempenho é 
inerente ao processo administrativo do negócio”. Uma diretoria e, consequen-
temente, toda a hierarquia do processo produtivo tem que ter em mente que o 
Resultado de Avaliação tem como objetivo primeiro alcançar os altos índices 
de satisfação e cumprimento de todas as diretrizes que estão contempladas no 
processo, de forma que a empresa possa aumentar sua motivação, sua quali-
dade, sua produtividade e seus resultados positivos de trabalho. 

Quando o autor Lucena (1992) dispara que os resultados, quando são atin-
gidos, representam a manifestação concreta e objetiva do que o empregado é 
capaz de fazer, ele está dando ao processo de avaliação o feedback positivo 
e o reconhecimento de que a empresa soube utilizar-se das ferramentas dis-
poníveis para chegar a um grau de elevado comprometimento na busca de 
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tornar a mesma um empreendimento de alto nível. Quando se define onde 
se espera que os resultados ou os desempenhos cheguem, determina-se as 
metas, projetos, e atividades que constituem o campo de responsabilidades 
profissionais, e é aí que fica definido qual o nível de qualidade desejada e 
quais os prazos para apresentar resultados. Essas metas são partes cruciais 
dos processos, e devem ser colocadas na ordem de prioridades do processo 
de avaliação, não se chega a nenhuma quantificação sem o estabelecimento 
dessas metas, ficando até mesmo difícil medir ou avaliar a produtividade, 
porém toda essa etapa de definição do que se espera do segmento, ou do 
processo em questão, não é suficiente para garantir o sucesso e o alcance dos 
objetivos da empresa, é necessário acompanhar sistematicamente e periodi-
camente o desempenho, uma vez que tratamos de situações não estáticas, os 
processos e as pessoas são influenciadas constantemente por inúmeros fatores, 
então devemos ter em vista que, para assegurar que os resultados sejam uma 
expressão fidedigna das avaliações, elas precisam ser realizadas no mais alto 
grau de comprometimento por parte dos realizadores.

Uma empresa que não normatizou sua estrutura de produção e não tem 
um gerenciamento setorial pode realizar uma avaliação de resultado 
e obter um resultado desta avaliação?

Questões para reflexão

 1. Considere a frase que está descrita no texto a seguir: “Avaliação é uma 
sistemática de apreciação do desempenho do indivíduo no cargo e 
de seu potencial de desenvolvimento.” Introduza nesta afirmativa o 
fator comprometimento, e aponte como poderá ser o resultado final.

 2. Se as avaliações são importantes para dirigir e orientar as decisões 
da companhia, saber avaliar seus resultados também o são. Aponte 
os benefícios da análise dos resultados das avaliações.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Relação dos resultados com os 
programas de segurança no 
trabalho

Uma vez definidos os programas e sua avaliação é necessário que se faça 
uma integração desses dados, com a finalidade de se obter informações que 
possam ser positivas dentro das expectativas levantadas ou possam detectar 
aquilo que ainda não apresenta resultado dentro do escopo inicial. Para isso, 
há uma necessidade de saber fazer a junção dos dados que o sistema vai apre-
sentando, e o mais importante, saber interpretar os dados que são apresentados.

3.1 Fundamentação
Vejamos como o autor Reis (1999) explica a realização da avaliação e sua 

finalidade. 

[...] meio de melhorar os projetos existentes, aprimorar 
o conhecimento sobre sua execução e contribuir para 
seu planejamento futuro, tendo como pano de fundo 
sua contribuição aos objetivos institucionais presentes. 
Neste sentido, é um exercício permanente e, acima de 
tudo, comprometido com as repercussões de um projeto 
ao longo de sua realização.

Com esse entendimento, devemos buscar todas as alternativas que nos 
coloquem em condições de realizar um trabalho de diagnose fidedigno, para 
isso, vamos buscar na legislação as condições que nos são apresentadas e a 
partir das quais temos um norte para guiar-nos no fio condutor da investigação.

Quais são os recursos que nos são apresentados logo de início? É claro que 
você já ouviu falar da NR, nela estão contidos todos os preceitos e fundamentos 
em que o avaliador, ou investigador, vai buscar a informação, o índice compa-
rativo, a regularização que vai dar seriedade a sua avaliação e credibilidade ao 
resultado apresentado, partindo daí, é apenas um cruzamento de informações 
e estabelecimento de parâmetros.

Espera-se que no processo produtivo todo haja uma sincronia de ações que 
visem atender os interesses econômicos e trabalhistas, por meio de medidas 
legais que organizem o processo para que ele seja executado sem intercorrên-
cias que possam ferir a integridade dos trabalhadores.

HIGIENE.indb   67 7/17/14   3:09 PM



68 S E G U R A N Ç A  I N D U S T R I A L

Uma organização empresarial tem que iniciar suas atividades realizando uma 
análise de seus ambientes e dos trabalhadores que nele transitam; para isso, a 
legislação se pronunciou e criou o PPRA e o PCMSO, programas que avaliam 
as condições do ambiente de trabalho e as condições do trabalhador inserido 
nesse ambiente. Esses documentos são meramente formais se não houver uma 
implementação constante, pois estamos falando de um ativo dinâmico, ou seja, 
as pessoas mudam, o ambiente sofre alterações devido a condição espacial e de 
equipamentos, logo, a dinamicidade, a evolução constante dos equipamentos e 
a rotatividade dos trabalhadores deve gerar uma necessidade de constante mo-
nitoramento. Não é só o monitoramento necessário para garantir bons resultados 
nas gestões de segurança, os bons resultados virão se houver uma diretoria com-
prometida com o crescimento da empresa, pois os resultados econômicos são 
uma multiplicidade de fatores em que está inserida a segurança dos processos e 
dos trabalhadores por meio das normativas nacionais e internacionais.

O bom andamento dos programas deve ser o início de um processo, subse-
quente à realização dos programas e monitoração constante devem vir os casos 
peculiares a cada segmento, ora, cada ramo de atividade desenvolve um serviço 
ou uma produção, não estão todos os trabalhadores sob as mesmas condições. 
Sendo assim, é necessário estar ciente de quais são as regras e padrões adotados 
pela legislação e como realizá-los dentro do segmento profissional em questão. 
Alinhar tudo com a perspectiva da organização e não deixar de ter atenção às 
condições do mercado nacional e internacional, pois em nosso país sofremos 
as consequências das crises que assombram os demais países, principalmente 
aqueles com os quais mantemos acordos.

O que irá assegurar uma maior assertividade nos processos de segurança 
do trabalho e gestão de processos seguros será a forma com que estes serão 
implantados na empresa. Deve-se buscar alinhar, antes de tudo, as metas da 
empresa com as metas necessárias de segurança, não há condições de iniciar 
um projeto nesta área sem a elaboração de um reconhecimento de prioridades 
e estipulação de objetivos.

Existe um programa perfeito ou um sistema de prevenção eficaz, mas 
somente na teoria, na prática o que existe é a possibilidade de haver uma 
identificação sistemática, avaliação e prevenção ou controle sobre os danos. 
Só por isso, já existe a grande possibilidade de bons resultados no programa 
de segurança do trabalho. Lembrando que o fato do programa estar escrito é o 
menos relevante, o que conta realmente é sua efetividade de funcionamento.

HIGIENE.indb   68 7/17/14   3:09 PM



N o r m a s  e  r e s u l t a d o s  69

À medida que aumentam as necessidades de trabalho e a complexidade 
das atividades, fazem-se necessárias mais ações implementadas, e é também 
importante existirem mecanismos que avaliem e meçam a produtividade destas 
implementações.

Quatro elementos são imprescindíveis: 

 Comprometimento da direção e envolvimento dos empregados.

 Análise do ambiente de trabalho.

 Prevenção e controle de danos.

 Treinamento em segurança e saúde.

Analisemos juntos o primeiro elemento, comprometimento: essa caracte-
rística deve ser muito bem definida logo no início de qualquer atividade, ou 
seja, é uma condição bilateral, não existe planejamento que dê certo, que seja 
eficiente, que seja seguro e correto, se não houver a receptividade de todo o 
processo por ambas as partes. É essencial o comprometimento da direção, 
pois dela emana a motivação e os recursos tão necessários para controlar as 
atividades dos demais setores da empresa. Já o envolvimento dos funcionários 
só faz contagiar e proliferar o espírito de colaboração entre os trabalhadores, 
assim, sendo o comprometimento da direção e o envolvimento dos trabalha-
dores fatores complementares.

No segundo elemento, a análise do ambiente é uma situação em que todos 
da empresa são envolvidos em todas as atividades realizadas, das mais simples 
às mais complexas, não é só um reconhecimento do ambiente, e além disso 
um mapeamento de tudo o que acontece ali e como acontece, nada deve ser 
desconsiderado ou menosprezado, somente ao se identificar todas as situações 
é que será possível prever e se antepor aos possíveis desvios que ocasionam per-
das e danos, tanto no meio quanto no trabalhador. A análise do ambiente deve 
prever o que pode acontecer. Assim sendo, é no treinamento do trabalhador que 
o mesmo deverá receber as informações sobre todos os fatores de segurança 
necessários dentro do ambiente em que ele irá desenvolver sua função. 

Quanto maior a complexidade da atividade, maior o empenho a ser aplicado 
para convencer e conscientizar sobre os padrões de segurança. Aqui as normas 
regulamentadoras são muito eficientes, pois, por ordem de obrigatoriedade, 
todos devem ao menos obedecer aos preceitos básicos de treinamento. Quando 
se realiza o treinamento, espera-se que o trabalhador tome conhecimento dos 
riscos a que ele, enquanto realizador de determinada atividade, pode estar 
exposto, orientando-o aos procedimentos seguros que deverá adotar.
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Na sequência, a terceira característica vai nos remeter à prevenção e ao 
controle de danos, e é fundamental termos as NRs como eixo condutor de 
todas as análises que serão levantadas, porque, em matéria de legalização, é 
a norma que vai dar o parecer final sobre qualquer situação. Assim sendo, no 
ambiente em questão todos os aspectos deverão ser devidamente investigados, 
mensurados, analisados, bem como todo o procedimento de realização das 
tarefas e as ordens de serviço desenvolvidas para cada atividade deverão ser 
confrontadas com a norma vigente, todos os agentes presentes nas operações 
devem ser classificados e quantificados, monitorados e selecionados com to-
dos os aspectos nocivos ou não. Após todo esse estudo diagnóstico é, então, o 
momento de expor um plano de ação para controle dos danos, considerando 
os já ocorridos e os que serão controlados para que não ocorram.

O que, então, fazer com aqueles riscos que já causaram danos ao sistema 
produtivo homem-ambiente e ambiente-homem? É justamente aí que a norma 
deverá entrar com todo seu poder de lei, alterando condutas, reformulando pro-
cedimentos, realinhando escalas e turnos de trabalho. A segurança do trabalho 
deve fazer prevalecer o bem-estar e a integridade física dos trabalhadores que, por 
ventura, estejam expostos aos riscos não controlados. E, para as situa ções em que 
não aconteceu ainda nenhum tipo de contaminação ou dano, as ações de cons-
cientização deverão ser as primeiras providências, seguidas das campanhas de 
prevenção, utilização de EPI, e controle e monitoramento das situações de risco.

O quarto elemento é um eficiente projeto de treinamento que venha atender 
a legislação e dar ao trabalhador a oportunidade de receber uma informação e 
transformá-la em conhecimento, afinal, de nada adianta passar a informação ao tra-
balhador e ele não conseguir assimilar seu conteúdo e nem transformar sua atitude.

Uma campanha de treinamento deve ser sequencial, iniciando por assuntos 
muito simples e acrescentar gradativamente informações que estejam vinculadas 
ao dia a dia do trabalhador. Seria muito incoerente passar informações técnicas 
para um grupo de trabalhadores que não tenham conhecimento intelectual 
capaz de absorver essas informações, não é possível esperar que suas atitudes 
sofram algum tipo de evolução, todas as informações são extremamente impor-
tantes e não devem ser desprezadas. Um cronograma deve ser utilizado para 
que não se percam os assuntos durante o período. 

Assim, tem-se uma possibilidade maior de que sejam muito frutíferos os 
resultados obtidos pelas avaliações necessárias para se consolidar as ações de 
segurança do trabalho. As NRs esclarecem e norteiam toda fase de avaliação.
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NR-01:
1.7. Cabe ao empregador: 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e re-
gulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 
(101.001-8 / I1)
b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde 
no trabalho, dando ciência aos empregados por comu-
nicados, cartazes ou meios eletrônicos. (101.002-6 / I1) 
(Alterado pela Portaria SIT 84/2009).
c) informar aos trabalhadores: (101.003-4 / I1)
I — os riscos profissionais que possam originar-se nos 
locais de trabalho;
II — os meios para prevenir e limitar tais riscos e as me-
didas adotadas pela empresa;
III — os resultados dos exames médicos e de exames 
complementares de diagnóstico aos quais os próprios 
trabalhadores forem submetidos;
IV — os resultados das avaliações ambientais realizadas 
nos locais de trabalho. 
d) permitir que representantes dos trabalhadores acompa-
nhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares 
sobre segurança e medicina do trabalho. (101.004-2 / I1) 
e) determinar os procedimentos que devem ser adotados 
em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
NR-02:
2.6. A inspeção prévia e a declaração de instalações, 
referidas nos itens 2.1 e 2.3, constituem os elementos ca-
pazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas 
atividades livre de riscos de acidentes e/ou de doenças do 
trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não aten-
der ao disposto naqueles itens fica sujeito ao impedimento 
de seu funcionamento, conforme estabelece o art. 160 da 
CLT, até que seja cumprida a exigência deste artigo.
NR-06:
6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito es-
tado de conservação e funcionamento, nas seguintes 
circunstâncias:
NR-07:
7.2.2. O PCMSO deverá considerar as questões inciden-
tes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 
privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na 
abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
7.2.3. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastrea-
mento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacio-
nados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além 
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da constatação da existência de casos de doenças profis-
sionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
NR-09:
9.1.1 Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte 
de todos os empregadores e instituições que admitam traba-
lhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais — PPRA, visando à preservação da saúde 
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham 
a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração 
a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
NR-15:
15.4.1.1Cabe à autoridade regional competente em maté-
riade segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insa-
lubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do 
trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar 
adicional devido aos empregados expostos à insalubridade 
quando impraticável sua eliminação ou neutralização.
NR-16:
16.3. É facultado às empresas e aos sindicatos das cate-
gorias profissionais interessadas requererem ao Ministério 
do Trabalho, através das Delegacias Regionais do Traba-
lho, a realização de perícia em estabelecimento ou setor 
da empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar 
ou determinar atividade perigosa.
NR-26:
26.1.1 Devem ser adotadas cores para segurança em 
estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar 
e advertir acerca dos riscos existentes.
26.1.2. As cores utilizadas nos locais de trabalho para 
identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, 
identificar tubulações empregadas para a condução de 
líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender 
ao disposto nas normas técnicas oficiais (BRASIL, 2014).

Acesse os links a seguir e conheça as NRs que deliberam sobre periculosidade e insalubridade:

<http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/nr-16/>.

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DF396CA012E0017BB3208E8/NR-15%20
(atualizada_2011).pdf>. 

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm>.

Para saber mais
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Expusemos, aqui, algumas citações que justificam nossa abordagem em 
dividir o estudo por características, ou seja, façamos uma síntese de que nestas 
quatro características contemplamos por amostragem que todas as NRs têm suas 
obrigatoriedades e servem tanto para o empregador quanto para o empregado. 
E o que isso significa para a segurança do trabalho e o resultado de avaliações 
do sistema de segurança? Claro que, quando se aplicam as normas das NRs, 
elas devem fazer parte de um planejamento, implantação e resultados dessas 
ações, por isso devem ser conhecidas. A direção deve ser a primeira a reconhe-
cer as necessidades e os trabalhadores devem ter consciência desse processo.

As empresas vivem em uma conjuntura na qual a concorrência, a má gerência e a falta de 
controle das informações vêm afetando, bruscamente, a situação econômica e financeira das 
empresas que representam cerca de 98% das empresas brasileiras. Assim, é necessário que 
essas empresas se modernizem, buscando alternativas que minimizem os problemas encontrados 
em suas administrações. A utilização de controles de informações é uma forma de contribuir e 
garantir uma melhor gestão, pois serve como embasamento para auxiliar desde os pequenos 
empresários até grandes que vão utilizando-se destes índices obtidos para suas decisões.

Para saber mais

O mundo atual é palco de informações e mudanças ocorridas numa velo-
cidade cada vez maior, a nova tendência social é buscar o equilíbrio entre o 
trabalho e a qualidade de vida de empresários e trabalhadores, para consegui-
rem sobreviver às transformações que vem ocorrendo diariamente no mundo. 

Neste início de século XXI, o homem se percebeu como um agente capaz de 
descobertas excepcionais sobre tudo que o cerca, mas que, com tanta informa-
ção, se aprofundava pouco no conhecimento de si mesmo e concluiu, com isso, 
que precisava se aprofundar mais em si mesmo e em suas relações com o meio 
onde vive, revendo seus valores e suas prioridades, principalmente seu papel no 
mercado de trabalho. Por isso, estudiosos e pesquisadores, que já estudavam o 
comportamento humano nas organizações, perceberam que os indícios apontavam 
para o bem estar ligado a sua satisfação com a empresa e a possibilidade de mos-
trar sua competência, desenvolvendo atividades que estão dentro de padrões de 
segurança que não firam sua integridade física. Portanto, ao procurar fazer uso da 
avaliação de processos de segurança como ferramenta de grande importância para 
as empresas, elas se desenvolvem e atingem seus objetivos organizacionais, legais, 
econômicos e sociais. Os resultados apresentados nas avaliações estão intimamente 
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ligados à gestão de segurança pois permitem o aperfeiçoamento do trabalhador 
na realização das atividades, possibilitam a melhora das equipes, melhoram o 
contexto operacional no desenvolvimento do trabalho, fazem crescer a qualidade 
de vida e proporcionam melhores resultados em termos de eficiência, eficácia e 
produtividade. Esses programas dão suporte para a empresa ser mais competitiva; 
acompanhar as mudanças e a tecnologia. Tudo isso mostra que as avaliações nos 
processos de segurança só vêm a acrescentar, são um meio e não uma finalidade. 

Uma empresa atual no ramo de agronegócio não implementa seus 
processos produtivos e nem se atém às normas necessárias para garantir 
aos trabalhadores atividades seguras, como a utilização de EPI´s, e seu 
índice de afastamentos por doença chega a 30% ao mês. No mercado 
ela está competitiva? Ou anda perdendo para uma empresa que está 
sintonizada e ajustada dentro da normatização? Como realizar esse 
levantamento? Quais as ferramentas?

Questões para reflexão

 1. Ferramentas de controle como FAP e NTEP são relativamente novas 
no sistema de prevenção e metodologias prevencionistas, mas têm 
uma documentação que, desde o início da criação da legislação, foi 
normatizada para que houvesse maior facilidade em se implantar 
e organizar os sistemas de prevenção. Estamos falando do PPRA e 
PCMSO. Na NR-07 e NR-09, procure destacar a importância deles. 
Desde o início e ainda hoje. Qual a sua importância?

 2. Para comprovar que é necessário um padrão e diretrizes que auxiliem 
na deliberação de atividades consideradas nocivas, temos a NR-15 e 
NR-16. Sobre o que elas deliberam?

Atividades de aprendizagem
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Seção 4 Seleção de equipamentos de 
proteção individual e coletivo

Uma vez realizados os levantamentos, respeitados os métodos e cruzados os 
dados, a hora é de emitir um parecer, uma vez não sendo atendida a expectativa 
inicial do programa, é hora de realizar os ajustes, e, na maioria das vezes, uma 
das primeiras providências é a adoção de equipamentos de proteção individual. 
Veremos agora como implantar ou implementar esse procedimento nas situa-
ções e nas fases em que eles podem ser cruciais no processo de prevenção.

4.1 Regulamentação
Um conjunto de medidas que são necessárias para que haja um desem-

penho cada vez mais alto dos resultados da empresa como um todo, são de 
caráter crucial e devem ser valorizadas e recicladas a cada nova situação que 
se apresente, estamos falando, é claro, dos EPCs e EPIs.

Uma das primeiras normas a entrar em vigor foi justamente a NR-06, que 
trata deste assunto, tamanha a sua importância na adoção de práticas seguras 
e com extrema necessidade das empresas em observá-las.

A NR-06, além de dispor da situação para a adoção de EPI, realiza também 
uma classificação de qual EPI o trabalhador deve adotar de acordo com sua 
função, tudo para ajudar ainda mais o esclarecimento e implementação por 
parte da empresa.

Embora a NR-06 não tenha sofrido nenhuma alteração desde sua criação, ela 
é ainda hoje o parâmetro utilizado por todos os sistemas de segurança quando o 
assunto é EPI, é claro que, atualmente, por conta das mudanças ocorridas e evo-
lução dos sistemas, os EPIs adotados são muito mais evoluídos e eficientes do que 
outrora foi citado, mudaram-se alguns requisitos mas o cerne continua o mesmo.

Nos assuntos tratados nas seções anteriores, vimos como a necessidade de 
um programa de ações direcionadas, um planejamento e um reconhecimento 
profundo do processo produtivo podem fazer a diferença, contudo, se os EPIs 
não forem introduzidos com a mesma seriedade, o processo não terá êxito.

Estamos expondo que um processo de utilização de EPI é, antes de tudo, 
um reconhecimento do ambiente e dos procedimentos que ali ocorrem, ou 
seja, a necessidade de um levantamento e reconhecimento dos riscos que 
aquele ambiente de trabalho pode causar no trabalhador, o que consiste em 
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um estudo de qual o EPI irá atender aquela população de trabalhadores. Ora, 
mas logo que se define o risco se define o EPI? Não. Por quê? Então, vamos lá.

Após o estudo do local e o reconhecimento dos riscos, primeiro pensa-
-se em adotar uma medida coletiva de proteção, por exemplo, determinada 
condição de produção utiliza-se de produtos ou condições que são perigosos 
à integridade física do trabalhador, nossa primeira constatação, a partir disso, 
é que existe a possibilidade de se mudar o processo ou o produto utilizado, 
não sendo possível esta alteração, a próxima condição é que neste ambiente 
sejam colocadas barreiras, equipamentos ou dispositivos que atendam a todos 
os trabalhadores envolvidos no setor do trabalho, se ainda assim, essa não é 
uma alternativa viável ou por questões econômicas, ou por questões ambien-
tais, adota-se para cada trabalhador um equipamento de proteção individual 
que lhe garanta eficiente proteção quanto aos riscos dispostos no setor em que 
desenvolve sua função.

Está bem, mas de quais EPC estamos falando, uma vez que na NR somente 
aparece o EPI, já dividido por utilização ou por condição de risco? É isso que 
veremos agora. Quando mencionamos equipamentos ou dispositivos, estamos 
falando mais precisamente de:

 Enclausuramento acústico de fontes de ruído, para agentes de risco físico.

 Exaustores para gases, névoas e vapores contaminantes; risco químico.

 Ventilação dos locais de trabalho, risco físico.

 Proteção de partes móveis de máquinas, risco de acidente.

 Sensores em máquinas, risco de acidente.

 Barreiras de proteção em máquinas e em situações de risco, risco de 
acidente.

 Corrimão e guarda-corpos, risco de acidente.

 Fitas sinalizadoras e antiderrapantes em degraus de escada, risco de 
acidente.

 Piso antiderrapante, risco de acidente.

 Barreiras de proteção contra luminosidade e Radiação (solda), risco físico.

 Cabines para pintura, risco químico.

 Redes de proteção (nylon), risco de acidente.

 Isolamento de áreas de risco, risco de acidente.
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 Sinalizadores de segurança (como placas e cartazes de advertência, ou 
fitas zebradas), risco de acidente.

 Extintores de incêndio, risco de acidente.

 Lava-olhos, risco químico ou biológico.

 Detectores de tensão, risco de acidente e físico.

 Chuveiros de segurança, risco químico.

 Primeiros socorros, kit de primeiros socorros, risco físico, de acidentes, 
biológico.

Riscos físicos: geralmente são efeitos gerados por máquinas, equipamentos e condições físicas. 
Riscos químicos: são representados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas 
líquida, sólida e gasosa. Riscos biológicos: são aqueles causados por micro-organismos. Riscos 
Ergonômicos: são contrários às técnicas de ergonomia. Riscos de acidentes: capazes de provocar 
lesões à integridade física do trabalhador.

Para saber mais

Você entendeu quão grande é a importân-
cia de se conhecer a realidade do processo 
de trabalho para poder influenciar na implan-
tação de EPC ou EPI. Pois bem, embora um 
mesmo segmento possa ter realidades distin-
tas, outro fator influencia na adoção do mé-
todo de proteção, que é o fator pessoa. Este, 
muitas vezes, é o fator decisório na adoção de 
medidas preventivas, ou seja, depende muito 

do tipo do trabalhador do segmento em questão, para se estabelecer qual EPC 
ou EPI terá maior eficácia. Lembre-se do fator comprometimento, que também 
tem grande peso, do fator treinamento, que também é crucial, pois interfere no 
desenvolvimento da cultura prevencionista, enfim, o fator humano é que terá, 
de certa forma, o controle sobre qual o procedimento mais eficiente, é claro 
que, tomadas as decisões, elas deverão ser implantadas, mas a medição será 
mesmo pela opção que mais agradar e pela qual o trabalhador expressar mais 
entrosamento e adesão.

Acesse o link a seguir e descubra 
quais são os malefícios desses 
agentes na saúde do trabalhador: 
<http://books.scielo.org/id/sfwtj/
pdf/andrade-9788575413869-46.
pdf>.

Para saber mais
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Numa metalúrgica, vários são os riscos a que o trabalhador está ex-
posto, e medidas de controle devem ser adotadas, na ordem da cul-
tura prevencionista, qual medida vem primeiro? O EPC ou EPI? Você 
adotaria qual, se fosse o responsável pela equipe?

Questões para reflexão

 1. Numa empresa de grãos, em que eles são recebidos, estocados e benefi-
ciados, existem trabalhos em altura e trabalhos em ambientes fechados, 
chamados de espaço confinado. Realize uma pesquisa nas NRs e aponte 
os EPIs para as atividades do trabalhador neste segmento.

 2. A NR-06 é que define e delibera sobre as regras de EPI que devem 
ser adotadas para preservar a integridade física dos trabalhadores. O 
que mais é apontado pela NR-06?

Atividades de aprendizagem

Caro aluno, como podemos fechar esta unidade? Como foi nosso apro-
veitamento diante dos assuntos apresentados? Vamos pontuar os assuntos 
abordados e veremos como podemos usá-los em nosso dia a dia.

Quanto às técnicas disponíveis para que todos os trabalhos relaciona-
dos a segurança sejam igualmente válidos, não podemos ignorá-las, são 
ferramentas que estão normatizadas e servem para que possamos mensurar 
a qualidade e funcionalidade das ações de segurança. As normas interna-
cionais são imprescindíveis, pois, no mercado globalizado, a produção 
agrega valor à mercadoria, em nosso caso, a forma de produção agrega 
também valor ao produto acabado, e, caso não esteja sendo acompanhada, 
não pode ser incorporado, como determina a legislação, uma vez que 
nosso país faz parte da OIT.

Fique ligado!

HIGIENE.indb   78 7/17/14   3:09 PM



N o r m a s  e  r e s u l t a d o s  79

Tão importante quanto adotar procedimentos, é realizar o acompa-
nhamento e medir sua eficiência. Saber adotar critérios para que levan-
tamentos sejam realizados é tão importante quanto saber interpretar seus 
resultados, pois uma boa interpretação leva a um eficiente planejamento.

Quando se realiza programas de segurança após o reconhecimento da 
real situação do processo de trabalho, espera-se que eles tenham um grau 
de inter-relação que permita um nível de excelente comprometimento 
bilateral, no qual a empresa se encarrega de atender ao que as normas e 
processos legais definiram como seguros, e os trabalhadores comprometem-
-se em aderir de forma responsável com os procedimentos implantados.

Neste processo de responsabilidade, é a adesão do trabalhador à forma 
de prevenção adotada que irá resultar em êxito nos processos produtivos, 
o trabalhador, sendo conscientizado e tendo definidos os meios mais 
eficientes para sua própria proteção, defenderá sua integridade física e 
permitirá que os processos sejam realizados sem qualquer tipo de dano.

Ao finalizarmos mais esta unidade, gostaríamos que você, aluno, pudesse 
interagir em seu futuro ambiente de trabalho, capacitado e confiante nos 
conhecimentos adquiridos.

Todo o embasamento aqui repassado só surtirá efeito quando você 
repassá-lo; não guarde suas informações só pra você, partilhe na sua em-
presa, compartilhe com seus colegas de trabalho, ajude aqueles que des-
conhecem os métodos que podem trazer maior eficácia nos processos de 
segurança do trabalho. Lembre-se: quem mais ganha são os trabalhadores.

De todos os conteúdos apresentados, com certeza você fará deles 
apenas o início de seu processo de aprendizagem, torne-os aplicáveis na 
sua realidade, você é capaz!

Para concluir o estudo da unidade
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 1. Você acha que as normas são eficientes no processo de segurança 
do trabalho?

 2. As normas internacionais são aplicáveis no Brasil, por quê?

 3. Quais as 4 características para o reconhecimento de um eficiente 
resultado no processo de segurança?

 4. Quais os fatores que influenciam a adoção de EPI?

 5. Quais as NRs que deliberam os índices que devem ser obedecidos 
sobre serviços perigosos e insalubres?

Atividades de aprendizagem da unidade
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Segurança industrial, 
máquinas e 
equipamentos

Unidade 3

Objetivos de aprendizagem: Esta unidade tem como objetivo levá-
-lo à compreensão dos assuntos relacionados à Segurança Indus-
trial, tema que vem tomando uma proporção de atenção cada vez 
maior, devido às novas exigências das Normas Regulamentadoras 
(NRs). Ou seja, essas normas estão sendo cobradas rigorosamente 
nos dias de hoje, assim, esta unidade o levará a compreender da 
melhor forma a segurança dentro do ambiente industrial, no que 
se refere a máquinas e equipamentos.

Alfredo Ribeiro Almeida

 Seção 1:  Introdução à segurança industrial

Nesta seção, iremos abordar todo conteúdo introdu-
tório da segurança industrial, conceitos e aplicabili-
dades dentro do ambiente da indústria com ênfase 
na segurança do trabalhador.

 Seção 2:  Normas aplicáveis, inspeção de máquinas 
e equipamentos, proteção de máquinas e 
equipamentos e programa de prevenção 
de acidentes industriais

Nesta seção, estudaremos as normas aplicáveis à 
segurança industrial como um todo, buscando o co-
nhecimento de medidas de prevenção dos acidentes 
causados ou ocorridos no ambiente industrial.
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 Seção 3:  Caldeiras e vasos sob pressão, fornos

Nesta seção, abordaremos conceitos de fornos e cal-
deiras, assunto muito complexo que desperta grande 
interesse, por se tratar de grande risco de explosão 
no ambiente de fornos e caldeiras.
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Introdução ao estudo

Nesta unidade, compreenderemos assuntos relacionados à segurança indus-
trial, abordando máquinas e equipamentos. Primeiro, entederemos seu conceito 
e posteriormente sua aplicabilidade, ou seja, a aplicabilidade da segurança 
industrial nas questões de máquinas e equipamentos.

Quando falamos em Segurança Industrial, estamos falando de uma deter-
minada área que requer otimização, ou seja, enfoque no sistema de reconhe-
cimento de riscos dentro do ambiente industrial, porém, lembrando que toda e 
qualquer atividade industrial, ou mesmo fora desse ambiente, toda e qualquer 
atividade laboral, possui risco, assim, essas atividades necessitam, de gestão 
ao risco para que este possa ser amenizado de forma significativa e segura em 
questão de risco.

Dentro do recinto industrial, temos grandes problemas com acidentes rela-
cionados aos riscos do ambiente. Com esse aumento de acidente nesse ambiente 
industrial, cria-se uma preocupação com o impacto ambiental que é gerado, 
podendo prejudicar não só a empresa mas a região em que está inserida.

Com tantos acontecimentos relacionados a acidente de trabalho, a segurança 
industrial tem grandes interesses na questão da segurança dos trabalhadores, 
fornecendo os EPIs, fazendo com que os profissionais realizem suas funções 
com vestimenta adequada e outros equipamentos de proteção que se fazem 
necessários para cada função, de forma a manter corretamente os exames 
ocupacionais periodicamente, mas também o acompanhamento do médico 
coordenador da empresa e o do profissional legalmente habilitado pela segu-
rança do trabalho da empresa, mantendo em dia as vistorias e inspeções, a 
regularidade quanto a segurança ambiental da empresa, tudo relacionado a 
diminuição e controle dos riscos.

Uma ferramenta importante para a segurança industrial é a estatística, ou 
seja, tendo acesso a relatórios de estatísticas, pode-se tomar decisões em busca 
de evitar acidentes ou mesmo amenizar os riscos a que houver exposição, de 
forma positiva e otimizada, essas estatísticas se tornam, além de ferramentas 
para a tomada de decisões, uma “arma”, que serve como triunfo para um re-
sultado mais que satisfatório na segurança industrial.
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Seção 1 Introdução à segurança industrial

A questão de segurança do trabalho vem bem antes da Revolução Industrial, 
iniciou-se com uma grande preocupação com os mineradores, no tempo das 
grandes minerações. Nesse período em que os mineradores ficavam expostos ao 
ambiente úmido e, em alguns casos, a poeira, começou uma grande epidemia 
de infecção respiratória, como chamaríamos nos dias de hoje, pois, naquele 
tempo, eram apenas pessoas espirrando, tossindo, acúmulando secreções pul-
monares, febre, mal estar, e as infecções desconhecidas os levavam a óbito. 
Dessa forma, gerando perdas, começou a preocupação com esses indivíduos 
doentes, e como prevenção se distribuiu máscaras simples, com a intenção de 
amenizar essa contaminação. Mais tarde, se preocuparam em fornecer botas 
e luvas.

No período de 1760 a 1830, ocorreu o grande “boom” da história, a Revo-
lução Industrial, que foi o maior avanço da época; tudo passou a ser diferente, 
camponeses migraram para as cidades em busca de novas condições de vida, 
novas oportunidades. Contudo, o povo não estava preparado para esse avanço, 
deu-se, então, a escassez de mão-de-obra qualificada, empregaram pessoas 
sem treinamento e sem conhecimento de suas funções no ambiente industrial, 
gerando, assim, carga horária excessiva, sem período de descanso, com danos 
aos membros do corpo, e gerando então o estresse mental, sem que se soubesse 
que realmente era estresse, pois, nessa época, qualquer alteração mental se tra-
tava de loucura. Era causado pelo movimento repetitivo das funções da época, 
em que qualquer descuido afetaria toda uma produção dentro da indústria, se 
um colaborador necessitava ir ao banheiro, outro teria de ficar no lugar para 
não parar a produção da indústria.

A grande aliada da Revolução Industrial foi a chamada Revolução Social, 
ocorrida no mesmo período em decorrência das inevitáveis alterações sócioe-
conômicas e culturais que se abateram sobre a população.

Com a chegada das novas tecnologias, no caso, as máquinas, as produções 
passaram a ser em massa, ou seja, as produções que antes eram feitas manual- 
mente passaram a ser industrializadas e produzidas em maior quantidade. O 
êxodo rural, as migrações das pessoas do campo para a cidade, se deve a oferta 
de trabalho industrial e a necessidade de pessoas com capacidade de lidar com 
as novas máquinas.
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Em 1802 foi criada a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, pelo Parlamento 
Britânico, pressionado a criar uma Lei que estabelecesse um limite diário 
de trabalho de doze horas por dia, assim proibindo que empresas trabalhas- 
sem durante a noite, fazendo com que elas realizassem limpeza no seu ambiente 
durante o período noturno.

No entanto, essa lei não foi respeitada, o Parlamento Britânico instituiu, em 
1833, a Lei das Fábricas, que determinava que a jornada de trabalho era de, 
no máximo, 12 horas por dia e sessenta e nove horas por semana, sendo que, 
para trabalhar o colaborador teria de ter no mínimo nove anos de idade, ou 
dezoito para o período noturno.

Já no ano de 1987, houve a criação do Ministério do Trabalho Britânico, que 
realizava as inspeções das fábricas, tendo uma atenção especial às fábricas de 
pequeno porte, mais desprotegidas quanto a questões de saúde ocupacional, 
ou seja, as inspetorias realizavam exames periódicos dos trabalhadores nas 
empresas. Assim, havia um compromisso em estudar as questões de doenças 
profissionais, e os casos das empresas de pequeno porte.

No ano de 1919, houve a criação da OIT — Organização Internacional do 
Trabalho —, em Genebra, com objetivo de desenvolver e estudar as diferentes 
formas de relações do trabalho.

No Brasil, para falar de Segurança do Trabalho, devem ser localizadas na 
legislação as ações do governo que regularizam e aplicam práticas de trabalho 
saudáveis.

No início da industrialização, as condições de trabalho eram precárias, as 
jornadas de trabalho excessivas, não havia condição nenhuma de trabalho se-
guro, equipamentos de proteção individual — EPI —, ou de proteção coletiva 
— EPC —, período de descanso, condições de espaço físico, de ambiente, de 
iluminação, ventilação, etc. Com a chegada das grandes máquinas, os espaços 
físicos eram disputados entre trabalhadores e máquinas, pois os galpões eram 
pequenos demais para comportar as máquinas e os operários não tinham con-
dições sanitárias adequadas.

Um grande problema nesse período era a aglomeração de máquinas, pois 
nenhuma comportava dispositivos de segurança, as correias ficavam expostas 
e as engrenagens também. Um filme que mostra muito bem essa situação é o 
filme de Charles Chaplin, Tempos modernos, que retrata claramente a situação 
a que os operários ficavam expostos. 
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Nesse período, devido à aglomeração dos maquinários e à exposição da 
parte mecânica de funcionamento deles, aconteciam muitos acidentes, e, como 
as máquinas eram de grande porte, os acidentes sempre eram comprometedo-
res e desastrosos. Muitos desses acidentes ocorriam não apenas por conta das 
máquinas em si, mas devido a descuidos dos trabalhadores ocasionados pela 
falta de repouso adequado.

Com a criação de leis e órgãos competentes para analisar e investigar as 
situações das empresas, as jornadas de trabalho, as questões de limitação de 
idade, entre outros fatores, foi criada, no ano de 1923, a Inspetoria de Higiene 
Industrial e Profissional, juntamente com o Departamento Nacional de Saúde, 
no Ministério do Interior e Justiça. No ano de 1934, este departamento de Ins-
petoria de Higiene Industrial e Profissional foi introduzido no Departamento 
Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio. Foi 
nesse mesmo período que o Presidente Vargas promulgou a segunda Lei rela-
cionada a Acidente de Trabalho. Mais adiante, dez anos após essa introdução, 
ainda dentro do período de governo do Presidente Getúlio Vargas, se promulgou 
a terceira Lei relacionada a acidente de trabalho.

Com o surgimento da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), temos os 
tópicos relacionados a Higiene e Segurança do Trabalho em seu capítulo V, isso 
mostra que tal questão possui amparo na legislação.

Quando houve o surgimento da OIT (Organização Internacional do Tra-
balho), sabemos que o Brasil fez parte de todo o seu processo de construção, 
mas mesmo assim o país teve de obedecer à recomendação 112, de 1959, na 
qual se tornou obrigatório a implantação dos serviços de Medicina do Trabalho 
nas empresas, após analisado a quantidade de colaboradores e a questão do 
grau de risco ao qual esta empresa está inserida. Daí em diante, as empresas 
estão inseridas em programas de segurança do trabalho, visando o bem-estar 
e o controle da saúde dos colaboradores.

No Brasil, para falar de Segurança do Trabalho, devem ser localizadas na 
legislação as ações do governo que regularizam e aplicam práticas de trabalho 
saudáveis.

1.1 Cenário industrial
A questão de acidente de trabalho em indústrias se torna muito relativa, pois 

as empresas de pequeno e médio porte apresentam um índice de acidente mais 
elevado, sendo que as empresas do ramo metalúrgico, mecânico, elétrico, são 
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as maiores responsáveis por esse índice. Vale ressaltar, que são as empresas de 
atividade de alto risco, de alta complexidade, que geram grandes fatores para 
acidentes de trabalho. Nas empresas de grande porte, que possuem um índice 
menor de acidentes, se busca amenizar as questões de acidentes através de 
medidas de prevenção.

Mas precisamos mencionar que esses índices no Brasil não são confiáveis, 
pois muitas empresas não abrem a CAT — Comunicado de Acidente de Tra-
balho — em todos os acidentes, gerando um número irreal. Apesar disso, a 
Previdência Social e o Ministério da Saúde vêm buscando um sistema mais 
seguro, de forma a incentivar as empresas a cumprirem com as obrigações 
de segurança de trabalho.

Fatores como a grande quantidade de acidentes de trabalho não registrados, 
a ocorrência de sub-registros, a grande quantidade de trabalhadores que não 
têm carteira de trabalho assinada, são fatores preocupantes, não só em relação 
a segurança, mas também aos direitos desse trabalhador junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. O sistema estatístico oficial não é confiável devido, além 
do que já foi mencionado, à burocracia.

Foi criado o Plano de Valorização dos Trabalhadores no ano de 1972, pois, 
nesse período, houve um índice alarmante de acidentes de trabalho, valorizando 
as questões dos trabalhadores relacionadas à sua segurança.

Então, foram criados vários setores e órgãos responsáveis por questões re-
lacionadas a segurança dos trabalhadores e também foram aperfeiçoados os 
existentes, buscando sempre melhorias nas questões relacionadas a segurança 
ocupacional.

Os programas de suma importância e obrigatórios por Lei são o PPRA — 
Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais — e o PCMSO — Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PPRA é responsável pela inspeção 
da empresa setor a setor, identificando os riscos de cada um e apresentando 
as formas de amenizar os riscos aos quais esses trabalhadores estão expostos, 
como o fornecimento de EPI — Equipamento de Proteção Individual — e EPC 
— Equipamento de Proteção Coletiva — aos trabalhadores, equipamentos que 
devem ser fornecidos com documento de entrega, que deve ser assinado em 
duas vias, juntamente com um treinamento de orientação, com lista de pre-
sença, assim cabendo apenas o acompanhamento da correta utilização desses 
equipamentos pelos empregados no dia a dia.
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Após a realização do PPRA — Programa de Prevenção dos Riscos Am-
bientais — e a apresentação de medidas preventivas e correções necessárias, 
passa-se esse documento ao médico coordenador da empresa, profissional 
especializado em medicina do trabalho, a quem cabe a responsabilidade pela 
elaboração do PCMSO — Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 
O médico irá apresentar os exames necessários, além da anamnese, que cada 
setor, dependendo do seu risco ocupacional, tem de realizar para assegurar o 
colaborador quanto a suas condições de saúde física e mental para a realização 
de suas atividades laborais.

Dessa forma, após os dois programas finalizados, cabe à empresa e ao 
colaborador a gestão dos programas e da segurança de trabalho da empresa, 
realizando os exames ocupacionais de acordo com os prazos estabelecidos pelo 
médico coordenador da empresa no PCMSO, os exames Admissional, Periódico, 
de Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e Demissional, exames comple-
mentares, necessários para o médico, no momento da anamnese, avaliar mais 
a fundo as condições de saúde dos trabalhadores, finalizando o atendimento e 
fornecendo o ASO — Atestado de Saúde Ocupacional —, documento no qual 
constam todas as informações necessárias: nome do colaborador, setor e função, 
documentos pessoais do trabalhador e CNPJ da empresa em que trabalha, irá 
trabalhar ou até mesmo está se desligando, os dados da função que irá exercer 
e seus riscos, alegando se o trabalhador está ou não apto a exercer a função 
para a qual foi designado.

Qualquer tipo de acidente tem uma causa, e a prevenção é ter cuidado em 
relação às causas dos acidentes, trabalhando as mesmas de forma a minimizar 
os fatores que influenciam a geração dos acontecimentos chamados acidentes 
de trabalho.

1.2 Ferramentas de processo
Quanto às ferramentas de processo, não podemos esquecer de que é no 

ambiente de trabalho que o trabalhador passa a maior parte de seu tempo, assim, 
devem ser proporcionadas condições saudáveis de trabalho, buscando medidas 
que forneçam condições de higiene e limpeza, criando ambiente agradável, que 
todo ser humano precisa para manter satisfação pessoal de trabalho e social. 

Vamos entender melhor o que falamos até o momento, separando o am-
biente de trabalho em duas partes: Aspectos Pessoais e Aspectos Físicos, sendo 
que os Aspectos Físicos se tratam das condições do ambiente de trabalho; 
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ou seja, se o local está limpo, arrumado, seguro para a realização das funções 
e se os colaboradores gostam ou não de trabalhar nesse setor. A questão da 
limpeza e da organização nem sempre são fatores de influência para o ramo 
de atividade, se a própria função é suja, cabe ao trabalhador manter uma or-
ganização pessoal. Aspectos Pessoais são relacionados as questões pessoais de 
satisfação de cada indivíduo.

Está tudo arrumado, limpo e organizado no ambiente industrial em 
que está inserido?

Questões para reflexão

Apesar de ser comum dizermos ”eu me acho na minha bagunça”, a organi-
zação no trabalho é importante, e é preciso que cada trabalhador reflita sobre 
quais atitudes podem ser diferentes para que o trabalho seja mais organizado 
e, por consequência, mais fluido e tranquilo. Dessa forma, é possível trabalhar 
as questões relacionadas à qualidade de vida, melhorando, assim, a autoestima 
de cada colaborador e trazendo a sua satisfação pessoal.

Converse sobre a possibilidade de distribuir as tarefas de acordo com 
a preferência, a capacidade e a dinâmica de trabalho de cada um. 
Como seria, se fosse possível conversar com cada colaborador e lhe 
perguntar qual a sua capacidade laboral, e qual a sua vontade de tra-
balho? Reflita sobre quais seriam os possíveis resultados e elabore um 
relatório sobre seu conhecimento.

Questões para reflexão

1.3 Objetivo da segurança industrial
Quando estamos realizando nossas atividades dentro de qualquer indústria 

ou instituição, devemos demonstrar nossos sentimentos de forma positiva, ou 
seja, demonstrar nossas qualidades, nosso respeito, nosso controle emocional, 
nossos conhecimentos, nosso bom humor, persistência, boa vontade, e outros 
fatores positivos que fazem grande diferença quando estamos sendo avaliados. 
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Antes de se entender o objetivo da segurança industrial, vamos relembrar 
o conceito de PPRA e PCMSO.

O PPRA — Programa de Prevenção e Risco Ambiental —, tem a finalidade 
de realizar um levantamento dos riscos a que cada setor da empresa está 
exposto, identificando-os através de uma inspeção prévia, com medições de 
calor, iluminação, ruído, entre outros, e apresentando as medidas de correção 
necessárias no laudo.

O PCMSO — Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional — é 
obrigatório para toda empresa que tenha empregados pelo regime CLT, inde-
pendentemente da quantidade ou do grau de risco. 

O PCMSO estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais que devem 
ser observados durante sua execução, podendo ser incluídos, também, novos 
pontos de segurança e saúde, de acordo com a convenção coletiva de trabalho 
de cada categoria.

A empresa contratante de mão de obra é obrigada a informar a empresa 
contratada (prestadora de serviços) quais são os riscos aos quais os trabalhadores 
estarão expostos durante a execução do serviço. Se o PCMSO da prestadora 
de serviço não contemplar o exame de audiometria e esta for prestar serviço 
em uma área ruidosa, seu PCMSO deverá ser reformulado.

Quando falamos nas articulações com as demais normas regulamentadoras, 
podemos ver que o PCMSO e os profissionais que compõem o SESMT devem 
ter uma mesma linguagem, com posicionamento lógico para que o trabalha-
dor, nas diversas atividades econômicas, possa desempenhá-la de maneira que 
garanta a sua saúde física e mental.

O médico do trabalho deve conhecer o local de trabalho por meio de 
visitas, para ficar ciente dos riscos mencionados nos programas PPRA e verifi-
car a presença de outros, fazendo uma análise das atividades do trabalhador.
Somente dessa maneira ele poderá definir o conjunto de exames clínicos e 
complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce dos agravos 
à saúde dos trabalhadores. O profissional também deverá seguir critérios para 
a interpretação dos resultados dos exames e quais condutas devem ser tomadas 
se encontrar alterações.

O médico do trabalho pode não detectar riscos ocupacionais, e o exame 
ocupacional, resumido a uma avaliação clínica para todos os exames exigi-
dos, ou seja, um exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho ou 
demissional.
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Com base em dados adquiridos pela boa prática da medicina do trabalho 
são gerados dados clínico-epidemiológicos, que podem auxiliar o profissio-
nal a tratar a coletividade e não só o indivíduo. Por meio da abordagem de 
grupos homogêneos, pode se adotar como instrumento o cálculo de taxas ou 
coeficientes para verificar se há locais de trabalho, setores, atividades, funções, 
horários ou grupos de trabalhadores com mais agravos a saúde do que outros.
Com isso, podem ser feitas investigações específicas, detectando a causa para 
que possa haver prevenção.

Sempre que o médico do trabalho detectar alguma alteração no ambiente, 
ou até mesmo nas normas, que implique em agravo à saúde, o programa pode 
ser alterado.

Lembramos também que o documento do PCMSO não precisa ser ho-
mologado ou registrado no Ministério do Trabalho ou Delegacia Regional do 
Trabalho. Ele deverá ficar arquivado no estabelecimento, à disposição da fisca-
lização, exceto nos casos em que as empresas forem notificadas a apresentar 
os documentos a esses órgãos. 

As responsabilidades dentro do PCMSO são do empregador e do médico 
coordenador. A norma é bem clara na definição dos papéis de ambas as partes.

A empresa, no papel do empregador, deverá zelar para que o programa 
seja desenvolvido, garantindo a elaboração e a efetiva implementação, ou seja, 
que funcione de fato, e não seja apenas um mero documento em uma gaveta.

Os custos provenientes da implantação do PCMSO, incluídas as avaliações 
médicas e os exames complementares que se fizerem necessários, deverão ser 
assumidos totalmente pelo empregador e através da fiscalização, podem ser co-
brados e comprovados por meio de documentos fiscais previstos na legislação.

O Médico coordenador do PCMSO deverá ser indicado dentre os profissio-
nais do SESMT da empresa, caso haja mais de um médico do trabalho. Caso 
não haja exigência do dimensionamento do SESMT, o coordenador do PCMSO 
poderá ser profissional autônomo ou filiado a qualquer entidade como SESI, 
cooperativas médicas, empresas prestadoras de serviço em medicina ocupa-
cional, sindicatos ou associações.

É importante lembrar que o PCMSO estará sob a responsabilidade técnica 
do médico, e não da entidade.

Não há exigência de registrar o médico coordenador do PCMSO, ou empresa 
prestadora de serviço, nas Delegacias Regionais do Trabalho.
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Se em alguma região do Brasil não houver a especialidade de Médico do 
Trabalho, a empresa poderá contratar um médico de outra especialidade para 
coordenar o PCMSO.

Lembrando que podem ocorrer algumas situações nas quais, através de nego-
ciações coletivas ou de pareceres técnicos da Delegacia Regional do Trabalho, 
o número de funcionários pode ser alterado e a empresa ficar desobrigada a 
indicar um médico coordenador. Há casos, também, em que poderá existir a 
obrigatoriedade de médico coordenador, quando suas condições representarem 
potencial de risco grave a saúde dos trabalhadores.

O papel do médico coordenador do PCMSO é realizar os exames médi-
cos previstos na norma, ou a delegar a um profissional médico familiarizado 
com os princípios da patologia ocupacional, desde que seja um profissional 
de confiança, que seja orientado pelo coordenador do PCMSO e que pos-
sa realizar os exames satisfatoriamente. Os exames complementares deverão 
ser realizados em clínicas capacitadas, equipadas e qualificadas.

O PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — de-
verá realizar, obrigatoriamente, os exames médicos admissionais, periódico, 
de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional.

Estes exames compreendem avaliação clínica com o médico, exame físico 
e mental e anamnese ocupacional. Já os exames complementares devem ser 
realizados de acordo com os termos especificados na NR-07.

Os exames complementares que não constam nos quadros I e II:

[...] para trabalhadores expostos a agentes químicos, ou-
tros indicadores biológicos poderão ser monitorizados, 
dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade 
toxicológica, analítica e de interpretação desses indica-
dores (BRASIL, 2014).

O médico coordenador, se julgar necessário, poderá indicar outros exames 
complementares, com o objetivo de avaliar o funcionamento de órgãos e sis-
temas orgânicos do trabalhador.

Em relação à avaliação clínica, deverá obedecer a prazos e períodos deter-
minados na norma.

 Exame admissional

O exame admissional é aquele que deverá ser realizado antes que o traba-
lhador assuma suas atividades na empresa. Ele é necessário para comprovar o 
bom estado de saúde física e mental do trabalhador.
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 Exame médico periódico

O exame médico periódico deverá ser realizado, no mínimo, de acordo 
com os intervalos de tempos determinados na NR-07.

O médico do trabalho deverá avaliar se o trabalhador está exposto a riscos 
ou situações de trabalho que impliquem desenvolvimento ou agravamento de 
alguma doença ocupacional. Se o trabalhador for portador de alguma doença 
crônica, os exames deverão ser:

a) A cada ano, ou intervalos menores a critério do médico coordenador do 
PCMSO, ou que também conste em convenção coletiva, ou se notificado 
por agente de inspeção do trabalho;

b) De acordo com o que determina o anexo n. 6 da NR-15, para os traba-
lhadores expostos a condições hiperbáricas;

c) Para os demais trabalhadores anualmente, quando menores de dezoito 
anos e maiores de quarenta e cinco anos de idade;

d) E a cada 2 anos para trabalhadores entre dezoito anos e quarenta e 
cinco anos de idade.

 Exame médico de retorno ao trabalho 

Deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho 
do profissional que esteve ausente de suas atividades por motivo de doença 
ocupacional ou por motivo de acidente, desde que o período do afastamento 
seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

 Exame de mudança de função

Deve ser realizado somente se ocorrer alteração de risco ao que o traba-
lhador está exposto.

Exemplo: um trabalhador é ajudante geral na montagem de uma fábrica 
de componentes para cortinas. Não há ruído. Não há risco ocupacional. Esse 
mesmo trabalhador foi transferido para o setor de corte de perfis de alumínio, 
no qual o ruído ultrapassa o limite de tolerância de 85 decibéis.

Esse deverá realizar o exame de mudança de função, pois saiu de uma con-
dição sem risco para outra com risco, neste caso, ambiente com ruído, deverá 
realizar o exame audiométrico.

 Exame demissional

Sua realização será obrigatória até a data da homologação do colaborador.
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O site Guia Trabalhista oferece informações completas a respeito da NR-07 
que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Acesse: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm>.

Quando falamos em Segurança Industrial, estamos falando do desejo de 
manter um ambiente seguro e saudável dentro da indústria, um ambiente 
em que sempre haverá riscos, mas riscos controlados em virtude do uso de 
equipamentos de proteção individual e coletiva, além da presença de profis-
sionais capacitados para prevenir e combater situações que ofereçam riscos 
aos colaboradores.

É necessário que a segurança da empresa seja realizada pela equipe de traba-
lhadores, porém, vale ressaltar, que, antes, precisam ser analisadas as questões 
relacionadas às culturas dos integrantes, chefias, diretores e encarregados junto 
a equipe de operários geral da empresa, pois cada um necessita trabalhar e 
dar o melhor de si, fazer o máximo possível, contribuindo para uma excelente 
produtividade e um excelente ambiente de trabalho, seguro e saudável.

Os aspectos físicos se tratam nada mais nada menos do ambiente físico em 
que o trabalhador está inserido, local que necessita atender às necessidades 
do ser humano para a realização de suas atividades, caso contrário, deverá se 
adequar às necessidades dele através de arranjos físicos, chamados de ergonomia, 
sendo necessário um reconhecimento do local de trabalho, analisando minu-
ciosamente cada setor, iluminação, ruído, ventilação, gases ali presentes, se 
há poeira ou não, entre outros fatores que devem ser analisados corretamente, 
adequando todo o ambiente a boas condições de trabalho.

Não se pode deixar de analisar as questões relacionadas ao risco de er-
gonomia: as questões posturais, se determinado setor, ambiente, necessita de 
adequações para trabalhar bem com a postura dos trabalhadores, analisar as 
questões de jornada de trabalho, se haverá período de descanso ou não.

A ergonomia e a Higiene Industrial são dois fatores que necessitam andar 
juntos, pois irão auxiliar o arranjo físico da indústria, mantendo um ambiente 
arrumado e organizado, destacando as questões de limpeza e garantindo con-
dições saudáveis, sem contaminação, aos trabalhadores.

Sabemos que no passado existiram grandes epidemias, como a Peste Ne-
gra, que levaram muitas pessoas a óbito, ocasionadas pela falta de higiene, 
e hoje ainda temos doenças que poderiam causar epidemias. O grande 
marco da história foi a peste negra, que se espalhou rapidamente, pois na 
época as condições de higiene e limpeza eram precárias, gerando grandes 
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preocupações, pois não haviam iniciativas para amenizar a contaminação 
nem preocupação com a higiene, até que se identificou que este era o pivô 
do alastramento da epidemia. Hoje, sabemos que as condições de higiene, 
limpeza e ergonomia são fatores de extrema importância para as condições 
de saúde da humanidade. A principal fonte de transmissão da Peste Negra 
eram pulgas, que picavam os ratos contaminados e transmitiam a doença aos 
humanos. A limpeza é primordial, pois ainda existem fontes de transmissão 
desconhecidas pelo homem, por isso, medidas de prevenção são importantes 
para a segurança do ser humano. 

O ser humano necessita ser motivado, ou seja, se auto motivar, para se 
conscientizar das necessidades de medidas de prevenção que devem ser 
tomadas, se cada um fizesse a sua parte o mundo seria muito diferente. O 
Japão é um exemplo em questões de limpeza, pois tem uma grande preo-
cupação em manter suas cidades limpas e higienizadas. Na Índia e África a 
limpeza é feita somente nos grandes polos, na parte rica do país, enquanto 
as epidemias ocorrem ao extremo entre os pobres, mas iniciativas não são 
tomadas e as doenças vão se alastrando de forma absurda.

Por isso, é necessário se aprofundar com ênfase nas questões de motivação, 
assim se trabalha a conscientização do homem, influenciando o setor profis-
sional de cada um, o profissional é o reflexo da vida pessoal, por isso que, em 
muitas entrevistas, se analisa o pessoal do homem, assim se obtém um espelho 
do que será esse homem no ambiente de trabalho.

O homem sempre necessitou buscar melhorias no seu sentido de percepção, 
o que é estimulada com motivação, definido o certo e o errado em relação a 
organização a execução de tarefas é a base para o desenvolvimento humano.

O homem desenvolve seus sentidos de percepção para compreender a 
distinção, ou seja, saber diferenciar o que é seguro do que é perigoso, através 
de sistema de cores, placas de sinalização, medidas tomadas para a segurança 
do trabalhador em máquinas e equipamentos e até mesmo nos setores, como 
extintores de incêndio normalmente identificados com faixas, além de placas 
de atenção, para que em qualquer intercorrência, as pessoas já saibam onde 
ficam o extintores, ou mesmo localizem com facilidade; o mesmo acontece 
com todas as placas ou avisos de atenção, de segurança, já se assimila as 
cores ao modo de atenção, facilitando o processo de segurança no ambiente 
industrial ou até mesmo no dia a dia fora do ambiente de trabalho.
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Sempre que se toca no assunto segurança, deve-se pensar no termo pre-
venção de acidentes.

Um grande fator primordial ao homem é a experiência, assim, o ser 
humano poderá desenvolver sentidos como a percepção sensorial, 
podendo identificar falhas rapidamente para que possam ser tomadas 
medidas de prevenção coerentes, gerando uma segurança ainda maior, 
antes que ocorra qualquer tipo de acidente.

Você já passou por situações em que percebeu que algo estava aconte-
cendo de errado e pôde tomar medidas antes de acontecer qualquer tipo 
de acidente?

Questões para reflexão

Acesse o link <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAApREAB/seguranca-industrial> e analise 
seu conteúdo sobre Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, e os ligamentos com a Segu-
rança Industrial, isso ira enriquecer seus conhecimentos no assunto.

Para saber mais

 1. Qual é a definição legal (NR-06) de Equipamento de Proteção Indivi-
dual — EPI?

 2. Quem deve fornecer o EPI e em que condições?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Normas aplicáveis, inspeção de 
máquinas e equipamentos, proteção 
de máquinas e equipamentos 
e programa de prevenção de 
acidentes industriais

Sabemos da existência das Normas de Segurança, todas amparadas por 
lei e com respaldo da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), assim, cada 
uma das normas, que atualmente somam 36, trata de um determinado setor, 
seja ele referente a questões de caldeiras, de eletricidade, de umidade, assim 
por diante. Além de obter as NRs que tratam de assuntos específicos, como o 
PPRA (Programa de Prevenção a Riscos Ambientais) e o PCMSO (Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional), a mais nova NR, de número 36, trata 
dos trabalhos em frigoríficos. Há também as NRs responsáveis pelos ambientes 
insalubres, a NR que trata dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), a NR 
26 que trata das Sinalizações de Segurança, mostrando a questão das cores que 
são padronizadas, cada qual ajuda a identificar equipamentos de segurança, 
limite de áreas, identificação das canalizações empregadas nas indústrias para 
condução de gases e líquidos, entre outros aspectos. Lembrando que, muitas 
vezes, as tubulações também devem ser pintadas de acordo com as cores es-
tabelecidas pela NR-26.

No entanto, as cores são, por meio de setas, utilizadas também como iden-
tificação de portas e lugares, e também existem modelos para cada situação.

Algo importante a ser analisado é a cor dos EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual).

De acordo com a NR-26, os Equipamentos de Proteção Individual — EPI — 
se tratam de dispositivos utilizados pelos trabalhadores individualmente com 
o objetivo de os proteger dos riscos que ameaçam sua saúde e sua segurança 
nas atividades laborais. Já os Equipamentos Conjugados de Proteção Individual 
são aqueles compostos por vários dispositivos, que se relacionam com mais de 
um risco, ou seja, que protegem o indivíduo de mais de um risco ocupacional.

Todo e qualquer tipo de Equipamento de Proteção pode ser produzindo na-
cionalmente ou ser importado, mas a sua venda deve ser autorizada somente se 
os EPIs atenderem as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, possuindo  
CA — Certificado de Aprovação — expedido pelo Ministério do Trabalho e 
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Emprego, pois, se for utilizado corretamente, vai prevenir o trabalhador contra 
os riscos a que estará exposto em suas atividades.

O fornecimento dos EPIs aos trabalhadores é obrigação da empresa, ofe-
recido gratuitamente e em condições de uso, ou seja, se um trabalhador for 
desligado de sua função, seus EPIs poderão ser passados a outro trabalhador, 
desde que esteja em condições de uso, conservado e funcionando. O empre-
gador deverá dar o treinamento correto aos trabalhadores, com instrução de 
como utilizar corretamente os EPIs, e também deve manter em sua posse o termo 
de entrega do EPIs aos trabalhadores, sendo um termo para cada trabalhador, 
contendo os EPIs fornecidos, com numeração de lote e CA de cada um discrimi-
nado no termo, mantendo também a lista de presença no treinamento realizado 
aos trabalhadores de como utilizar os equipamentos fornecidos corretamente, 
devidamente assinada, mas as obrigações da empresa não param por aí, ela 
devera obrigar os trabalhadores a utilizarem os equipamentos devidamente, pois 
se precaver com os termos de entrega e lista de presença do treinamento não a 
exclui das obrigações, e os trabalhadores deverão utilizar corretamente, caso 
contrário poderão ser advertidos verbalmente e até por escrito, lembrando que 
a terceira advertência por escrito poderá levar o trabalhador a uma demissão 
por justa causa, assim fica a empresa responsável não somente pelo forneci-
mento mas também em fazer cumprir a ordem de utilização dos equipamentos 
visando a segurança dos trabalhadores no geral. 

A empresa deve sempre manter o controle das condições em que se 
apresentam os equipamentos de seus trabalhadores, e qual será a me-
dida tomada para esse controle cabe a gestão de cada empreendedor, 
o importante é manter as boas condições de uso e a utilização correta 
e coerente.

Os trabalhadores também têm suas obrigações, a de utilizar somente para 
a atividade a que se destinam os equipamentos, cumprir com as normas esta-
belecidas pelo empregador, comunicar seu responsável quanto as condições 
ou qualquer irregularidade com seus equipamentos, realizar a manutenção e 
guarda correta dos mesmos, mantendo sua segurança e a de seus colegas, pois, 
muitas vezes, uma única pessoa pode colocar todo o setor em risco pelo mau 
uso de seus equipamentos de proteção.

Temos dois tipos de Equipamentos de Proteção Individual, os de Uso Per-
manente e os de Uso Temporário, os de Uso Permanente são todo equipamento 
que está relacionado a atividade a qual o trabalhador está em plena atividade 
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dia a dia, já os equipamentos temporários são os de fornecimento para uma 
atividade específica, ou seja, uma atividade fora de sua rotina, ou que acontece 
uma única vez.

2.1 Alguns EPI e como proteger
Os equipamentos de proteção são dispositivos usados para proteger os 

membros ou a vida do indivíduo, por exemplo, a cabeça, que é protegida com 
capacete, podendo ser ele de vários modelos, cada um para determinado tipo 
de risco, com objetivo de proteger a cabeça contra queda de objetos, contra 
eletricidade, calor excessivo, entre outros, pode ser acompanhados de viseiras, 
que protegem os olhos contra qualquer faísca ou outra coisa que possa afetar a 
visão. Temos também os óculos para esse fim específico, mas não só os olhos o 
rosto também, temos as luvas para proteção das mãos seja pelo calor, eletrici-
dade, frio, pressão, entre outros, bota ou botina, sapato seja cano alto ou cano 
baixo, com biqueira de aço ou não, para proteção dos pés contra umidade, 
contra queda de qualquer objeto pesado, contra ocasiões mais sérias como 
picada de animais peçonhentos entre tantos outros fatores, temos os aventais, 
contra faísca de solda, contra umidade, lembrando que para cada tipo de risco 
existe um tipo de equipamento de proteção, cinto de segurança, também existe 
vários modelos, estes que são diferenciados, cada um com certa finalidade, e 
acessórios específicos para cada tipo de atividade.

Os protetores auditivos devem ser fornecidos de acordo com o ruído ao 
qual o trabalhador está exposto, após análise. 

Existem os bonés, usados em açougues, as redes, utilizadas em panificado-
ras, os gorros, utilizados em Centros Cirúrgicos ou laboratórios, para proteção 
do couro cabeludo de contaminação, enquanto os capacetes são para proteção 
do crânio.

Uma das medidas legais para informar os trabalhadores quanto aos riscos 
presentes na indústria é a elaboração do mapa de risco ambiental. Além do 
mapa de risco, o trabalhador deve ser informado de maneira objetiva, não sendo 
omitida nenhuma condição de risco a sua saúde e segurança.

O empregador deve contar com a assessoria dos profissionais do SESMT e 
ter consciência de sua responsabilidade em cumprir e fazer cumprir as regras 
de acesso dos trabalhadores a essas informações.

Quando se trabalha em uma empresa ou instituição, os profissionais do 
SESMT devem ser sigilosos sobre segredos industriais ou comerciais. Nenhuma 
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informação deve ser divulgada sobre a empresa sem o prévio conhecimento 
da chefia.

Lembrando que, quando se trata da saúde do trabalhador, a informação 
não pode ser omitida. Caso haja dúvidas, os profissionais devem consultar a 
autoridade competente local.

Algumas empresas aplicam programas que complementam a vigilância da 
saúde dos trabalhadores e os profissionais da saúde ocupacional também de-
vem participar e dar acesso aos trabalhadores para que haja sucesso, ou seja, 
resultados positivos. 

Como exemplo, podemos citar o programa de proteção respiratória no qual 
o trabalhador terá participação direta e, para tal, deverá dar seu consentimento 
e apoio.

Se não houver a participação dos trabalhadores de forma antecipada, podem 
ocorrer consequências negativas para o bom andamento dos programas.

 Vigilância da Saúde
 Os objetivos e os detalhes da vigilância da saúde de-

vem ser claramente definidos e os trabalhadores devem 
ser informados. A validade de tal vigilância deve ser 
verificada, e sua implementação deve ser precedida do 
consentimento informado dos trabalhadores incluídos, 
e executada por profissionais considerados competen-
tes pela autoridade que rege a matéria. As possíveis 
consequências positivas ou negativas da participação 
de trabalhadores em programas de monitoração ou 
detecção precoce (screening) deveriam ser previa-
mente discutidas com os trabalhadores envolvidos e 
interessados.

 Informação ao Trabalhador
 Os resultados dos exames restritos pela legislação 

nacional ou por normas específicas devem ser trans-
mitidos à administração da empresa exclusivamente 
em termos da capacidade para o exercício da função 
pretendida, ou de contraindicações de ordem médica 
a determinadas condições de trabalho e/ou exposições 
ocupacionais. Informações de caráter geral sobre a 
capacidade de trabalho no que se refere às condições 
de saúde, ou sobre prováveis ou potenciais efeitos 
adversos sobre a saúde [do candidato] podem ser pro-
vidas ao empregador, após o consentimento informado 
do trabalhador em questão (COMISSÃO..., 2012, grifo 
nosso).
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A segurança dos terceiros é de responsabilidade da empresa. Onde há con-
dição de risco, o trabalhador deve ser informado sobre a situação e as formas 
de evitar danos à saúde. As áreas administrativas da empresa e, se necessário, 
as autoridades competentes devem ser informadas.

A monitoração biológica fica a cargo do médico do trabalho e os exames 
respectivos devem ser indicados de acordo com o estabelecido na NR-07 — Pro-
grama de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ou de acordo com critérios 
do próprio médico com base em seus conhecimentos técnico-científicos.

Esses exames devem estar de acordo com o posto de trabalho e a atividade 
a ser desenvolvida pelo trabalhador.

O trabalhador deve ser informado por que está realizando o exame e o que 
está sendo avaliado. Exemplo: o exame de audiometria é realizado porque o 
trabalhador está exposto ao ruído.

Quando se trabalha com prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, 
tais ações também atingem a comunidade como um todo.

 Proteção da Comunidade e do Meio Ambiente

Os profissionais de Medicina do Trabalho devem estar cientes de seu papel 
na proteção da comunidade e do meio ambiente. 

 Devem promover e participar, de forma apropriada, 
na identificação, na avaliação e na orientação so-
bre prevenção dos riscos ambientais decorrentes dos 
processos de trabalho ou das operações realizadas na 
empresa.

 Contribuição para o Conhecimento Científico
 Os profissionais de Medicina do Trabalho devem co-

municar, de forma objetiva, a comunidade científica, 
sobre achados de novos riscos ocupacionais, suspei-
tados ou confirmados, assim como sobre achados que 
interessam à prevenção de riscos. Os profissionais 
de Medicina do Trabalho que realizam atividades de 
pesquisa devem planejar e executar suas atividades em 
bases científicas idôneas, com completa independên-
cia profissional, e seguindo princípios éticos relativos 
à pesquisa, incluindo os princípios éticos que regem 
a pesquisa médica, abertos para a possibilidade de 
serem avaliados por comitês de ética independentes 
(COMISSÃO..., 2012, grifo nosso).

O papel principal do profissional em medicina do trabalho é o de atuar na 
prevenção da saúde e segurança do trabalhador, deve ser competente o bastante 
para que suas ações e julgamentos possam ser baseados em fundamentos do 
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seu conhecimento científico e competência técnica. As atividades na empresa 
devem estar sempre voltadas para a saúde do trabalhador, qualquer juízo ou 
parecer fora do que a legislação normaliza pode comprometer a confiança em 
sua integridade e imparcialidade.

Os profissionais de saúde ocupacional devem manter completa independên-
cia profissional e observar as regras de confidencialidade na execução de suas 
funções. Sob nenhuma circunstância deverão permitir que seus julgamentos 
e suas posições venham a ser influenciados por algum conflito de interesses, 
particularmente no exercício de sua função orientadora e assessora aos em-
pregadores, aos trabalhadores e seus representantes no estabelecimento de 
trabalho, no que se refere aos riscos ocupacionais e às situações de evidente 
perigo para a saúde ou segurança.

Por se tratar de um cargo de segurança na empresa, os profissionais da área 
de saúde ocupacional devem construir uma relação de confiança e critérios de 
justiça e igualdade com as pessoas para as quais prestam o serviço profissional, 
quer seja o empregador ou os empregados.

Todos dentro da instituição devem ser tratados da mesma maneira, sem 
qualquer tipo de discriminação, considerando as características de cada tra-
balhador, quer seja a idade, religião, características étinicas, condição social, 
quanto a natureza da doença ou qualquer outra situação que se enquadre 
como discriminatória.

Deve ser estabelecida e mantida uma via de comunicação 
que facilite o relacionamento dos profissionais com a alta 
administração da empresa, responsável pelas condições 
de trabalho, sua organização e qualidade de seus am-
bientes (COMISSÃO..., 2012).

Cabe ao profissional responsável pela segurança do trabalho o controle 
da utilização correta dos equipamentos de proteção fornecido pela 
empresa. Caso não estejam cumprindo com o exigido pelo emprega-
dor, os trabalhadores poderão receber punições? Estas poderão gerar 
justa causa?

Questões para reflexão
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 1. O mapa de risco deve mostrar os setores com riscos de acidente em 
prensas?

 2. O que é mapa de risco?

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Caldeiras e vasos sob-pressão, 
fornos

Foi criado no século II, na Alexandria, o aparelho que vaporizava água e 
movimentava uma esfera em torno de um eixo, o precursor da caldeira e das 
turbinas a vapor. Elas são utilizadas nos processos de fabricação. Apesar das 
caldeiras possuírem tecnologia altamente avançada, os acidentes de trabalho 
nesses equipamentos ainda causam muitas vítimas, por isso é necessário adotar 
medidas de acordo com as normas.

Caldeiras a Vapor: são os equipamentos que acumulam e produzem o vapor, 
utilizando qualquer fonte de energia, com exceção dos refervedores.

Caldeiras Flamotubulares: são aquelas cujos gases quentes circulam no 
interior dos tubos.

Caldeiras Aquatubolares: são aquelas cujos gases quentes envolvem os tubos 
que passam água no seu interior.

Outros tipos de Caldeiras existentes: são caldeiras em função do tipo de 
combustível, fluido, circulação de água, entre outros.

3.1 Riscos quanto à utilização de caldeiras
Quanto à utilização de caldeiras, temos grandes riscos, como explosões, 

incêndios, choques elétricos, intoxicações por gases e queimaduras, devido a 
sua complexidade de uso.

O principal fator de risco na questão das caldeiras é a explosão, devido a 
pressão do equipamento.

Quando falamos em segurança de trabalho ou de equipamento, a questão 
de prevenção no maquinário vai desde o projeto, sua instalação, operação, 
inspeção e manutenção.

Para melhor esclarecimento, veremos a NR responsável por esse determinado assunto no site 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF2695817E43/nr_13.pdf>. 
Acesse e esclareça suas dúvidas a respeito da segurança em caldeiras, pois essa questão gera 
grandes debates por se tratar de um equipamento de alta complexidade com risco de 
explosão.

Para saber mais
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3.2 Espaço confinado
Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para a ocu-

pação humana contínua, que possui meios limitados de entrada e saída, a 
ventilação insuficiente para remover contaminantes, e talvez haja deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio.

É encontrado em indústria de papel e celulose, indústria gráfica, indústria 
alimentícia, indústria da borracha, do couro e têxtil, indústria naval e opera-
ções marítimas, indústrias químicas e petroquímicas, serviços de gás, serviços 
de água e esgoto, serviços de eletricidade, serviços de telefonia, construção 
civil, beneficiamento de minérios, siderúrgicas e metalúrgicas, agricultura, e 
agroindústria.

São comuns os acidentes de trabalho em espaços confinados, devido a falta 
de orientações e estudos sobre o assunto, para isso, temos a NR-33 que trata 
dos espaços confinados, e dispõe todos os processos operacionais que devem 
ser seguidos, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores deste setor.

A NR-33 estabelece os pontos para identificação se um determinado setor 
se enquadra em espaço confinado ou não, os requisitos visando a saúde e 
integridade física e mental dos trabalhadores expostos a ambiente confinado, 
mostrando os riscos ali presentes.

A NR-33, no sub-item 33.1.2, define Espaço Confinado como:

Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação 
humana contínua, que possua meios limitados de entrada 
e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para re-
mover contaminantes ou onde possa existir a deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio (BRASIL, 2012).

Sempre existe uma preocupação grande, pois nem as empresas nem os 
trabalhadores conseguem diferenciar um ambiente confinado ou não. Vamos 
citar um exemplo: uma caixa d´água, quando em funcionamento, é normal, 
mas quando é necessária sua limpeza, após esvaziar, quando se aplicam os 
produtos para limpeza, esta passa a ser um espaço confinado, deficitária de 
ventilação e iluminação, e é claro que existem grandes obstáculos na iden-
tificação, pois a falta de conhecimento, falta de interesse em aprender sobre 
o assunto, falta de compromisso e preocupação com os trabalhadores desses 
setores, geram acidentes, sem saber mesmo as causas, uma limpeza de caixa 
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d´água, quando lançados os produtos, pode intoxicar o trabalhador pela falta de 
máscara, luvas e os EPIs pertinentes a tarefa. Os danos não se referem somente 
a saúde do trabalhador, mas também a empresa, que terá prejuízos pela falta 
desse trabalhador ou até mesmo pela sua indenização.

Os principais riscos que podem ser encontrados no espaço confinado são 
a presença de poeiras e gases tóxicos, a existência de substâncias inflamáveis, 
que podem gerar explosão, a elevação da temperatura, que gera um transtorno 
ao trabalhador, e a possibilidade de o trabalhador estar exposto a altura, ne-
cessitando muitas vezes de cinto de segurança, que dificilmente utilizam em 
determinadas situações, além do risco de choque elétrico, ou até mesmo de 
soterramento.

A pior parte é a psicossocial do trabalhador, o estresse, a fobia e a ansiedade, 
que gera grandes transtornos ao trabalhador e até seu afastamento.

Os equipamentos de proteção individual e coletivo deverão, obrigato-
riamente, ser fornecidos aos trabalhadores, juntamente com o treinamento 
adequado sobre as questões de precaução com os documentos nas questões 
trabalhistas. Assim, o fornecimento de luvas, capacete, óculos, cinto de segu-
rança, botas ou sapatos deve ser de acordo com o espaço confinado e o tipo 
de atividade laboral, assim como os equipamentos de proteção coletiva, os 
ventiladores, ou exaustores, rádios de comunicação, entre outros. É necessário 
evitar que pessoas não autorizadas nem preparadas entrem no setor, procurar 
analisar e identificar os riscos presentes no setor, realizar um monitoramento 
da atmosfera e oxigênio durante todo o período que estiverem expostos ao 
setor, e buscar a utilização de algum tipo de alarme nos dispositivos de segu-
rança que estiverem utilizando, com intuito de se prevenir de acidentes que 
possam vir a acontecer.

A PET é um documento escrito, que contém o conjunto de medidas de 
controle, com vistas à entrada e realização do trabalho, de forma segura, em 
Espaços Confinados. Também contém as medidas de emergência e de sal-
vamento nesses ambientes. Nenhum trabalho pode ser iniciado sem a PET, 
que possui data de início e término dos trabalhos. Para cada nova entrada no 
Espaço Confinado, é necessária uma nova PET, ainda que o prazo da anterior 
não tenha vencido.
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Acesse o link <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A39E4F614013A0CC54B5B4E31/
NR-33%20(Atualizada%202012).pdf> para sanar as dúvidas a respeito de espaços confinado 
na NR-33.

Para saber mais

Assim, podemos compreender que acidente do trabalho é aquele que ocorre 
pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do 
trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho, no qual devemos considerar os aspectos de exposi-
ção, contaminação, intensidade ou concentração dentro e fora dos limites dos 
agentes de risco, e valores biológicos dentro ou fora dos limites de tolerância. 

Os acidentes também podem ser classificados de acordo 
com a sua gravidade. Conheça as principais expressões 
utilizadas na classificação dos acidentes:

 Acidente sem lesão — é o acidente que não causa 
lesão na pessoa.

 Acidente com lesão — é qualquer dano sofrido pelo 
organismo humano em consequência do acidente de 
trabalho.

 Acidente com incapacidade permanente total — é 
a perda da capacidade de trabalho, em caráter per-
manente, excluindo a morte. Um exemplo: perda da 
visão de ambos os olhos, perda da visão de um olho 
e de uma das mãos, perda da visão de um dos olhos 
e de um dos pés, perda de ambas as mãos ou ambos 
os pés, perda de uma das mãos e um dos pés.

 Acidente com incapacidade permanente parcial — é a 
redução parcial da capacidade de trabalho, em caráter 
permanente, não provocando morte ou incapacidade 
permanente total.

 Acidente com morte — é a interrupção da capacidade 
de trabalho pela perda da vida (GRAVENA et at, 2002).

Vimos as diferentes classificações dos acidentes, vamos analisar agora os 
acidentes de acordo com o local em que ocorrem.

 Acidente típico — é aquele que ocorre no desempenho 
de suas tarefas no ambiente de trabalho ou fora deste, 
quando estiver a serviço do empregador, podendo ser 
com lesão.
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 Acidente de trajeto — é aquele que ocorre durante o 
trajeto.

 Acidente com perdas materiais — é aquele que ocorre 
nas dependências da empresa ou fora dela, causando 
danos aos equipamentos, aos materiais, às instalações, 
aos produtos, ao meio ambiente etc., mas sem causar 
lesões às pessoas (GRAVENA et at, 2002).

Com tantos estudos sobre o assunto, veremos um tipo de metodologia 
capaz de ajudar a observar algumas destas origens e que possibilitará anteci-
par, identificando as possíveis falhas e/ou deficiências e, com isto, diminuir a 
probabilidade de ocorrência de acidentes.

Nas causas ou origens dos acidentes, é muito utilizada a sequência do Dominó 
de BIRD para comunicar os princípios da prevenção de acidentes e controle de 
perdas. Serve para simbolizar a relação direta que existe entre a administração 
e as causas e entre os efeitos das perdas, produto de acidentes. Este dominó de 
BIRD está representado em 5 (cinco) pedras que representam as fases, a saber:

É importante o treinamento da NR-33 Espaço Confinado aos trabalha-
dores que executam tarefas nesses setores, sendo realizado de forma 
diferenciada, tentando despertar a motivação dos trabalhadores, para 
que estes possam trabalhar bem sua parte emocional. Seria possível 
trabalhar os dois fatores em um único treinamento?

Questões para reflexão

 1. Qual a validade do Treinamento de NR-33?

 2. Qual a carga horária do Treinamento de NR-33?

Atividades de aprendizagem

HIGIENE.indb   110 7/17/14   3:09 PM



S e g u r a n ç a  i n d u s t r i a l ,  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s  111

Depois que o mapa estiver bem compreendido, 
deverão ser discutidas as medidas de controle re-
comendadas e elaborado um programa de higiene 
ocupacional para a seção, incluindo-os no PPRA. 
Concluindo, o Mapa de Risco deverá ser realizado 
por etapa de execução das atividades devendo ser 
revisto sempre que um fato novo modificar a si-
tuação de risco antes estabelecida. Em se tratando 
de Higiene e Segurança do Trabalho, é importante 
estar prevenidos (GRAVERA; KAZMIERSKI, 2002).

Fique ligado!

Nesta unidade, compreendemos todo o contexto histórico de segurança 
industrial e observamos que, com o passar do tempo, e com a evolução 
tecnológica, fatores foram influenciando a modernização para a segurança 
dos trabalhadores. Houve aumento da preocupação com a saúde dos 
colaboradores e suas atividades laborais, assim podendo compreender 
que, com tanto avanço, foi necessário um aperfeiçoamento nas medidas 
de prevenção por meio de EPI e ECP, juntamente com adequação de 
ambiente de trabalho visando sempre a segurança do trabalhador em seu 
ambiente de trabalho, mas também buscando a segurança da empresa e 
dos maquinários, como vimos no decorrer da unidade.

Assim, podemos concluir que a evolução não parou por aí, e será 
necessário aprimorar cada vez mais as questões de segurança do traba-
lho, seja ela industrial, comercial, de produção e em qualquer setor ou 
seguimento. De forma geral, a segurança prevalece como fator de extrema 
importância junto ao Ministério do Trabalho.

Para concluir o estudo da unidade

HIGIENE.indb   111 7/17/14   3:09 PM



112 S E G U R A N Ç A  I N D U S T R I A L

 1. A Revolução Industrial foi uma das maiores transformações da huma-
nidade. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. O avanço da 
tecnologia e a criação de produtos para oferecer a um número maior 
de consumidores marcaram essa época. O que ocorreu no período 
de 1760 a 1830?

 2. A partir da Revolução Industrial, além da higiene, a segurança no 
local de trabalho passou a ser vista de que forma?

 3. Qual o conceito de segurança industrial no aspecto pessoal?

 4. Qual a localização do Mapa de Risco após pronto e aprovado?

 5. Qual NR determina as questões de que máquinas e equipamentos?

Atividades de aprendizagem da unidade
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Indústrias pesadas, 
altura, eletricidade 
e gerenciamento dos 
processos de produção 

Unidade 4

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, serão apresentados aspec-
tos sobre indústrias pesadas, trabalho em altura, segurança envolvendo 
eletricidade, bem como gerenciamento dos processos de produção.

Fábio Henrique Ribeiro

 Seção 1:  Solda, indústria metalúrgica, indústria 
siderúrgica, indústria mecânica, indústria 
da mineração 

Nesta seção, vamos abordar os diversos riscos e 
formas de prevenção nos processos de soldagem 
e indústrias pesadas. 

 Seção 2:  Trabalho em altura, trabalho com 
eletricidade, sinalização de segurança

Vamos estudar os riscos e as formas de prevenção 
envolvendo o trabalho em altura e o trabalho com 
eletricidade, bem como aspectos ligados à sinalização 
de segurança nos ambientes de trabalho. 

 Seção 3:  Processos de produção, gerenciamento 
dos processos de produção 

Vamos entender os conceitos básicos relacionados 
aos diversos processos de produção existentes e 
métodos de gerenciamentos.
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Introdução ao estudo

Nesta unidade, você vai compreender e entender os riscos existentes em 
indústrias pesadas, trabalho em altura e eletricidade. Vamos estudar os riscos 
ambientais provenientes de processos de soldagem, indústrias metalúrgicas, 
siderúrgicas, mecânica e indústria da mineração. Estudaremos a sistemática de 
avaliação, a identificação e controle de riscos e as formas de prevenção, bem 
como o gerenciamento dos processos de produção. 

Seção 1 Solda, indústria metalúrgica, 
indústria siderúrgica, indústria 
mecânica, indústria da mineração 

Quais os riscos existentes em um processo de soldagem? Como identificar 
e avaliar os riscos em uma indústria metalúrgica, siderúrgica, mecânica e de 
mineração? Todas essas atividades envolvem vários agentes ambientais que 
podem prejudicar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Dessa forma, 
vamos compreender os riscos existentes nas referidas atividades, bem como 
métodos de controle e/ou eliminação dos riscos.

1.1 Solda  
Os processos de soldagem podem ser encontrados em diversos seg-

mentos empresariais. Os trabalhadores que realizam atividades de solda 
estão expostos a vários riscos, tais como: elevados níveis de ruído pelo 
fato de estarem inseridos em processos de produção com maquinários e 
outros equipamentos, radiações não ionizantes geradas pelo arco de solda, 
fumos metálicos desprendidos na fusão do metal, posturas inadequadas, 
calor, riscos de acidentes, entre outros. Os gestores devem desenvolver um 
planejamento adequado com definição de prioridades para implementar 
ações que tenham como objetivo reduzir ou até mesmo neutralizar os 
riscos existentes. Outro aspecto que merece atenção é a quantificação 
dos riscos existentes. Conforme Norma Regulamentadora de nº 9, o PPRA 
— Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — tem como objetivo 
identificar, analisar e controlar os riscos nos ambientes de trabalho. As 
organizações devem realizar avaliações quantitativas de ruído, calor, ra-

HIGIENE.indb   116 7/17/14   3:09 PM



I n d ú s t r i a s  p e s a d a s ,  a l t u r a ,  e l e t r i c i d a d e  e  g e r e n c i a m e n t o . . .  117

diação, fumos metálicos ou fumos de solda — normalmente no processo 
de fusão dos metais existentes o desprendimento de agentes químicos 
como o manganês, óxido de ferro, chumbo, entre outros. Deve-se também 
desenvolver uma criteriosa análise ergonômica do trabalho para identificar 
situações ergonômicas que podem prejudicar a saúde dos trabalhadores.

De acordo com a Apostila ESAB — Regras para segurança em soldagem, 
goivagem e corte ao arco elétrico —, existem alguns riscos que precisam ser 
identificados e gerenciados em um processo de soldagem, tais como incêndios 
e explosões; o calor produzido por arcos elétricos e as suas irradiações por 
escórias quentes e por faíscas podem ser causas de incêndios ou explosões. 
Consequentemente, toda área de soldagem ou corte deve ser equipada com 
sistema adequado de combate a incêndio e o pessoal de supervisão de área, 
operação ou manutenção do equipamento envolvido deve ser treinado no 
combate a incêndios. Todo e qualquer trabalhador deve estar familiarizado 
com as seguintes medidas de prevenção: 

 Garantir a segurança da área de trabalho — Sempre que possível, trabalhar 
em locais especialmente previstos para soldagem ou corte ao arco elétrico.

 Eliminar possíveis causas de incêndios — Locais designados para solda ou 
corte não devem conter líquidos inflamáveis (gasolina, tintas, solventes), 
sólidos combustíveis (papel, materiais de embalagem, madeira) ou gases 
inflamáveis (oxigênio, acetileno, hidrogênio)

 Instalar barreiras contra fogo e contra respingos — Quando as operações 
de soldagem ou corte não podem ser realizadas em locais específicos 
e especialmente organizados, instalar biombos metálicos ou proteções 
não inflamáveis ou combustíveis para evitar que o calor, as fagulhas, os 
respingos ou as escórias possam atingir materiais inflamáveis. 

Abaixo podemos observar a Figura 4.1, que apresenta algumas recomenda-
ções sobre prevenção de acidentes envolvendo processos de soldagem.
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Figura 4.1 Medidas de prevenção de acidentes em processos de soldagem

Fonte: Apostila ESAB (2014).

 Tomar cuidado com fendas e rachaduras — Fagulhas, escórias e respingos 
podem ”voar” sobre longas distâncias, podendo provocar incêndios em 
locais não visíveis ao soldador. Procurar buracos ou rachaduras no piso, 
fendas em torno de tubulações e quaisquer aberturas que possam conter 
e ocultar algum material combustível. 

 Instalar equipamentos de combate a incêndios — Extintores apropria-
dos, baldes de areia e outros dispositivos anti-incêndio devem ficar nas 
proximidades da área de soldagem ou corte. Sua especificação depende 
da quantidade e do tipo dos materiais combustíveis que possam ser en-
contrados no local de trabalho.

 Usar um procedimento de ”Autorização de uso de área” — Antes de se 
iniciar uma operação de soldagem ou corte num local não especifica-
mente previsto para esta finalidade, ele deve ser inspecionado por pessoa 
habilitada para a devida liberação e autorização de uso.

 Nunca soldar, cortar ou realizar qualquer operação de alta temperatura 
numa peça que não tenha sido adequadamente limpa — Substâncias 
depositadas na superfície das peças podem decompor-se sob a ação do 
calor e produzir vapores inflamáveis ou tóxicos.

 Não soldar, cortar ou realizar processos de goivagem em recipientes 
fechados ou que não tenham sido devidamente esvaziados e limpos 
internamente — Eles podem explodir se tiverem contido algum material 
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combustível ou criar um ambiente asfixiante ou tóxico conforme o ma-
terial que foi armazenado neles.

O processo de goivagem pode ser definido como processo de corte por eletrodo de grafite para 
remoção de raízes de solda imperfeitas e dispositivos auxiliares de montagem.

Para saber mais

 Proceder à inspeção da área de trabalho após ter-se completado a sol-
dagem ou o corte — Apagar ou remover fagulhas ou pedaços de metal 
quente que, mais tarde, possam provocar algum incêndio.

 Locais tais como poços, tanques, sótãos, devem ser considerados como 
áreas confinadas — A soldagem ou o corte em áreas confinadas requer 
procedimentos específicos de ventilação e trabalho, com o uso eventual 
de capacetes ou máscaras especiais.

 Nunca soldar perto de desengraxadores a vapor ou de peças que acabem 
de ser desengraxadas. A decomposição dos hidrocarbonetos clorados 
usados neste tipo de desengraxador pelo calor ou a irradiação do arco 
elétrico pode gerar fosgênio, um gás altamente tóxico, ou outros gases 
nocivos.

 Metais como o aço galvanizado, o aço inoxidável, o cobre, ou que con-
tenham zinco, chumbo, berílio ou cádmio nunca devem ser soldados ou 
cortados sem que se disponha de uma ventilação forçada eficiente.

 Uma atmosfera com menos de 18% de oxigênio pode causar tonturas, 
perda de consciência e eventualmente morte, sem sinais prévios de aviso. 
O hidrogênio é um gás inflamável. Uma mistura desse gás com oxigênio 
ou ar numa área confinada explode se alguma faísca ocorrer. Ele é incolor, 
inodoro e insípido. Ainda, sendo mais leve que o ar, ele pode acumular-se 
nas partes superiores de áreas confinadas e agir como gás asfixiante.

 Utilização de EPIs adequados, conforme NR-6 — Todos os trabalhadores 
que desenvolvem atividades de soldagem devem utilizar os seguintes 
EPIs: respirador para fumos metálicos, máscara para soldador tipo elmo 
com lentes escuras, protetor auricular, luvas, avental, mangote e perneira 
de raspa de couro, calçado de segurança com biqueira de aço ou PVC, 
uniforme, entre outros equipamentos que podem ser sugeridos pelo 
responsável da área de segurança e saúde do trabalhador. 
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O local de trabalho deve possuir ventilação adequada de forma a eliminar 
os gases, vapores e fumos usados e gerados pelos processos de soldagem e 
corte e que podem ser prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Substâncias 
potencialmente nocivas podem existir em certos fluxos, revestimentos e 
metais de adição ou podem ser liberadas durante a soldagem ou o corte. 
Em muitos casos, a ventilação natural é suficiente, mas certas aplicações 
podem requerer uma ventilação forçada, cabines com coifas de exaustão, 
filtros de respiração ou máscaras com suprimento individual de ar. O tipo 
e a importância da ventilação dependem de cada aplicação específica, 
do tamanho do local de trabalho, do número de trabalhadores presentes  
e da natureza dos materiais trabalhados e de adição. 

A Figura 4.2 trata de algumas medidas de proteção individual e proteção 
coletiva.

Figura 4.2 Medidas de proteção individual e proteção coletiva

Fonte: Apostila ESAB (2014).
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O manuseio inadequado dos cilindros dos gases usados em soldagem 
ou corte elétricos pode provocar a danificação ou ruptura da válvula de fe-
chamento e a liberação repentina e violenta do gás que contêm, com riscos 
de ferimento ou morte. Sendo assim, algumas recomendações de segurança 
devem ser aplicadas: observar as características físicas e químicas dos gases 
usados e seguir rigorosamente as regras de segurança específicas indicadas 
pelo fornecedor, solicitar as Fichas de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQs), somente usar um regulador de pressão específico para o 
gás usado e de capacidade apropriada à aplicação, não usar adaptadores de 
rosca entre um cilindro e o regulador de pressão, conservar as mangueiras 
e conexões de gás em boas condições de trabalho, manter os cilindros de 
gás sempre em posição vertical — eles devem ser firmemente fixados no seu 
carrinho de transporte ou nos seus suportes ou encostos (em paredes, postes, 
colunas etc.) por meio de correia ou de corrente isolada eletricamente — e 
não conservar cilindros ou equipamento relativo a gases em áreas confinadas.

A rede de alimentação elétrica, o cabo de entrada e os cabos de solda-
gem (se insuficientemente isolados), o porta-eletrodo, a pistola ou a tocha 
de soldar, os terminais de saída da máquina e a própria peça a ser soldada 
(se não adequadamente aterrada) são exemplos de partes eletricamente ”vi-
vas”. A gravidade do choque elétrico depende do tipo de corrente envolvida 
(a corrente alternada é mais perigosa que a corrente contínua), do valor da 
tensão elétrica (quanto mais alta a tensão, maior o perigo) e das partes do 
corpo afetadas. As tensões em vazio das fontes de energia usadas em solda-
gem, corte ou goivagem podem provocar choques elétricos graves. Quando 
vários soldadores trabalham com arcos elétricos de diversas polaridades ou 
quando se usam várias máquinas de corrente alternada, as tensões em vazio 
das várias fontes de energia podem se somar; o valor resultante aumenta o 
risco de choque elétrico. Observe a Figura 4.3, que apresenta um exemplo 
de aterramento nos processos de soldagem.
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Figura 4.3 Aterramento nos processos de soldagem

Fonte: Apostila ESAB (2014).

Assista aos vídeos do MTE que apresentam diversas recomendações sobre segurança em pro-
cessos de soldagem. Vale a pena conferir!

<https://www.youtube.com/watch?v=KHr76bAozWA>

<https://www.youtube.com/watch?v=3M2XuDT-Kp4>

Para saber mais

Conforme verificamos, o processo de soldagem envolve uma série de ris-
cos para a saúde do trabalhador. Sendo assim, o profissional de segurança e 
saúde do trabalho deverá analisar de forma criteriosa os ambientes de trabalho, 
planejar e implementar ações específicas e genéricas com o objetivo de iden-
tificar e controlar os riscos existentes nos ambientes de trabalho envolvendo 
atividades de solda. 

1.2 Indústria metalúrgica, indústria siderúrgica, 
indústria mecânica, indústria da mineração 

A indústria metalúrgica ou siderúrgica desenvolve uma participação im-
portante nas atividades empresariais do país. De acordo com a Associação 
Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), há um reconhecimento 
internacional da seriedade e da eficiência da indústria siderúrgica brasileira, 
por sua competitividade, sua estrutura de produção, o domínio tecnológico e 
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o baixo custo de fabricação de seus produtos. O desenvolvimento das técnicas 
de operação e o gerenciamento das atividades em busca do domínio da produ-
ção são de fundamental importância nesse processo crescente. Agrupamentos 
técnicos, independentes dos órgãos operacionais, surgem com novas alterna-
tivas de melhoramentos dos processos industriais, no momento em que são 
implantados, ou durante sua adaptação à produção local. A Usina Siderúrgica 
de Minas Gerais S. A. (USIMINAS), fundada em 1956 como empresa privada, 
foi construída por iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais, com apoio 
do Governo Federal, obtendo, inclusive, prioridade sobre a Cosipa. Em 1958, 
foi transformada em uma joint-venture (fusão de empresas) com a participação 
de capital estatal, do Governo Federal e de Minas Gerais, em parceria com 
acionistas japoneses. Sua usina foi instalada em uma região rica em fontes de 
minérios, dando origem à cidade de Ipatinga, uma das mais importantes do 
Vale do Aço. Passou a produzir aço em outubro de 1962, quando entrou em 
operação o primeiro alto-forno da Usina Intendente Câmara. A união, nos cam-
pos técnicos e financeiros, entre brasileiros e japoneses, a partir da ativação da 
Usiminas, resultou em um trabalho bastante eficiente.

O setor de fundição, especialmente o de ligas ferrosas, composto por aços e 
ferros fundidos, também é responsável pelo crescimento da siderurgia no Bra-
sil. Foi uma das primeiras técnicas utilizadas na produção de peças metálicas; 
embora precária, no início, evoluiu de acordo com o crescimento e o grau de 
exigências do parque industrial. 

Foram pequenas instalações, algumas ligadas a empresas, que se expandiram 
até serem transformadas em grandes usinas de fundição, atividade importantís-
sima no estágio atual da metalurgia no Brasil. Há uma quantidade surpreendente 
de grandes fundições no país, o que torna difícil classificá-las nesse espaço. 
A Tupy, em Santa Catarina, é um exemplo de fundição independente; outras 
estão ligadas à indústria automobilística, como a Ford, a General Motors, a 
Fiat, a Cofap, a Romi, a Villares, entre tantas outras. A participação efetiva da 
fundição na economia brasileira, seja na produção ou nas exportações, deve-se 
à sua capacidade de produção e à qualidade de seus produtos.

Assim como ocorreu com os processos de fundição, o forjamento de con-
formação mecânica dos metais também evoluiu a partir de oficinas modestas 
espalhadas pelo país, que foram transformadas em grandes complexos, visando 
suprir, entre outras, as indústrias de transporte e mecânica. Dessas empresas 
que participaram dos processos rudimentares iniciais, muitas ainda estão ativas, 
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tendo se adaptado aos novos tempos. No início, sua produção buscava atender 
prioritariamente à indústria de ferramentas agrícolas e de peças não seriadas. A 
implantação da indústria automobilística forçou o seu crescimento e obrigou 
que novos investimentos em tecnologia fossem realizados. Algumas das mais 
expressivas empresas de forjaria são a Krupp, a Conforja, a Acesita, a Sifco e a 
Forjaço, entre outras, e algumas delas produzem para o seu próprio consumo.

Agora que entendemos um pouco da história sobre a Metalurgia e a Side-
rurgia no Brasil, é importante tratarmos de aspectos relacionados à Segurança e 
Saúde do Trabalhador. Cabe ressaltar que as atividades de metalurgia e siderur-
gia devem ser avaliadas de forma rigorosa sob o ponto da segurança, higiene e 
saúde do trabalhador. Os gestores devem traçar metas e planos com o objetivo 
de identificar, analisar e controlar os riscos existentes nos locais de trabalho. 
Os processos siderúrgicos e metalúrgicos podem apresentar uma série de riscos 
à saúde do funcionário, como: níveis elevados de ruído, calor proveniente de 
processos de fundição, poeira mineral (sílica), riscos ergonômicos variados (le-
vantamento de pesos, posturas inadequadas, ritmos de produção inadequados), 
riscos de acidentes com a operação de máquinas e equipamentos, entre outros. 

Um agente presente nas organizações metalúrgicas e siderúrgicas que me-
rece destaque é a sílica. Mas o que vem a ser sílica?  De acordo com Kulcsar 
Neto (2010) em Sílica: manual do Trabalhador, a sílica, representada pelo 
símbolo SiO2, é um mineral muito duro que aparece em grande quantidade 
na natureza, pois é encontrada nas areias e na maioria das rochas. A sílica 
pode ser encontrada em formas cristalinas, tais como o quartzo, a tridimita, 
a cristobalita e a trípoli, ou na forma amorfa, como a sílica gel ou a sílica 
coloidal. A sílica livre cristalizada, cuja forma mais conhecida é o quartzo, 
é a sílica cristalina não combinada com nenhum elemento químico. Ela é a 
principal causadora da doença denominada silicose.

A silicose é uma doença incurável causada pelo acúmulo de poeira contendo sílica nos pulmões 
e a consequente reação dos tecidos pulmonares. Ela leva ao endurecimento dos pulmões e 
dificulta a respiração, podendo levar à morte.

Para saber mais

HIGIENE.indb   124 7/17/14   3:09 PM



I n d ú s t r i a s  p e s a d a s ,  a l t u r a ,  e l e t r i c i d a d e  e  g e r e n c i a m e n t o . . .  125

Onde pode aparecer a poeira contendo sílica? Em vários processos ou ope-
rações de diversos ramos industriais, tais como: mineração, cerâmica e vidro, 
metalurgia, fundição e siderurgia. 

Na metalurgia, fundição e siderurgia, o risco pode ser identificado nos 
seguintes processos: no esmerilhamento e no polimento, nas operações de 
moldagem e desmoldagem com areia, em trocas, reparos e corte de revesti-
mentos refratários, entre outros. A Figura 4.4 demonstra exemplos de processos 
de metalurgia.

Figura 4.4 Processos de metalurgia  

Fonte: Kulscar Neto (2010).

O ruído é outro agente encontrado nos 
processos de metalurgia, fundição e siderur-
gia. As máquinas, equipamentos e processos 
podem gerar elevados níveis de ruído. Caso 
medidas preventivas não sejam adotadas, 
os trabalhadores podem ter sérios prejuízos 
em decorrência da exposição sem controle 
a elevados níveis de pressão sonora, como: 
perdas auditivas, cansaço excessivo, irritação, 
nervosismo, entre outros problemas. Existem limites de tolerância para o ruído 
definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segue Quadro 4.1 da Norma 
Regulamentadora de nº 15 que trata sobre os referidos limites.

O vídeo do MTE apresenta uma 
matéria bastante interessante sobre 
a silicose. Vale a pena conferir: 
<https://www.youtube.com/watch? 
v=Kia_0iwb5fI>.

Links
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Quadro 4.1 Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Fonte: Brasil (1978).

O PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — deverá identi-
ficar todos os riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos) existentes nos 
ambientes de trabalho. Posteriormente, deverá ser estabelecido um processo 
de gestão de riscos que pode ser desdobrado a partir de vários outros progra-
mas, como o Programa de Conservação Auditiva (PCA), que tem como obje-
tivo principal prevenir a chamada Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (Pair) 
ou Perda Induzida pelo Ruído Ocupacional (Piro). O Programa de Proteção 
Respiratória (PPR) tem como foco prevenir problemas decorrentes da exposi-
ção aos agentes químicos (poeira, fumos, névoas, gases e vapores) existentes 
nos locais de trabalho. Quais mudanças poderiam ser adotadas para prevenir 
problemas decorrentes da exposição à sílica? 

Mudança de matéria-prima: sempre que possível, a empresa deve utilizar 
matérias-primas que não contenham sílica. Nos processos ou nas operações 
em que isso não é possível, devem ser escolhidas matérias-primas contendo 
a menor quantidade de sílica. Nas operações de jateamento abrasivo, é proi-
bido o uso de areia, conforme a Portaria nº 99, de 19 de outubro de 2004, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Recomenda-se utilizar outros materiais, tais 
como a granalha de aço. 
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Mudança de processo ou operação: Devem ser adotados processos ou 
operações que não produzam poeira para o ambiente de trabalho. 

Ventilação: Outra maneira de controlar a poeira é captá-la no próprio local 
em que ela se forma, não permitindo que o trabalhador a respire. O empregador 
deve instalar um sistema de ventilação local de exaustão. Observe na Figura 
4.5 alguns processos industriais que podem ser alterados, como substituir o 
enchimento manual de sacos por enchimento automático.

Figura 4.5 Processos industriais 

Substituir processo por:

Enchimento automático de sacos
Jateamento com granalha de aço

Enchimento manual de sacos

Fonte: Kulcsar Neto (2010).
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O vídeo apresenta uma matéria muito interessante sobre o processo de produção do aço. 
Confira: <https://www.youtube.com/watch?v=eSIPc83j1vs&list=PLYZIvxqPs9Q0tsThX
M7Si_DqFf-iEXtyU>. 

Para saber mais

Estudamos alguns riscos existentes na indústria metalúrgica e siderúrgica, 
bem como as formas de prevenção. Vamos comentar alguns pontos importan-
tes sobre a indústria mecânica. A indústria mecânica faz uma fusão de todos 
os segmentos responsáveis pela transformação de metais em determinados 
produtos, como máquinas, equipamentos, carros, equipamentos de transporte, 
entre outros. Como em todo processo empresarial, existe um ou mais riscos 
que podem ser encontrados, na indústria mecânica também existem uma série 
de fatores de riscos que podem causar danos à saúde do trabalhador. É impor-
tante salientar que o empregador é responsável em determinar ações com o 
objetivo de melhorar as condições de trabalho e promover uma redução dos 
riscos inerentes ao trabalho. 

Nas indústrias mecânicas, podemos encontrar uma série de riscos, como 
ruído proveniente de máquinas e equipamentos, contato com óleos minerais 
utilizados em processos de tornearia, atividades de soldagem, riscos ergonômicos 
(movimentos repetitivos, posturas inadequadas), riscos de acidentes na operação 
de máquinas, movimentação de materiais, entre outros. O Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional (PCMSO) são programas obrigatórios que devem ser implementados 
em todas as organizações com o objetivo de promover uma melhoria das con-
dições de trabalho e evitar que as doenças ocupacionais venham a acometer a 
saúde dos trabalhadores.

Nas empresas (metalúrgicas, siderúrgicas e 
mecânicas) existem diversos riscos que podem 
comprometer a segurança e a saúde dos traba-
lhadores; esses agentes nocivos podem e devem 
ser controlados para redução dos acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho. Sendo assim, 
observe o que diz a Norma Regulamentadora 
de nº. 9 do Ministério do Trabalho:

O vídeo apresenta a industrialização 
e os processos de fabricação no uni-
verso da mecânica. Vale a pena con-
ferir: <http://www.youtube.com/
watch?v=uTe-NYnJUVE&list=PLvR5g
ero1Auo55gOp8Xz0cmxfPlC0Rx1U>.  

Para saber mais

HIGIENE.indb   128 7/17/14   3:09 PM



I n d ú s t r i a s  p e s a d a s ,  a l t u r a ,  e l e t r i c i d a d e  e  g e r e n c i a m e n t o . . .  129

[...] consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, quí-
micos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, 
em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 
tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde 
do trabalhador (BRASIL, 1994b, grifo nosso).

É importante lembrar que, ao efetuar um levantamento de riscos ambientais 
na empresa, os agentes ergonômicos e mecânicos também devem ser objetos 
de avaliação. 

O Quadro 4.2 apresenta os principais riscos ambientais que podem ser 
encontrados em uma organização.

Quadro 4.2  Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua 
natureza e a padronização das cores correspondentes

RISCOS FÍSICOS
Verde

RISCOS 
QUÍMICOS
Vermelho

RISCOS
BIOLÓGICOS

Marrom

RISCOS
ERGONÔMICOS

Amarelo

RISCOS DE
ACIDENTES

(MECÂNICOS)
Azul 

Ruídos Poeiras Vírus
Esforço físico 
intenso

Arranjo físico 
inadequado

Vibrações Fumos Bactérias
Levantamento 
e transportes 
manual de peso

Máquinas e 
equipamentos 
sem proteção

Radiações 
ionizantes

Névoas Protozoários
Exigência 
de postura 
inadequada

Ferramentas 
inadequadas ou 
defeituosas

Radiações não 
ionizantes

Neblinas Fungos
Controle rígido 
de produtividade

Iluminação 
inadequada

Frio Gases Parasitas
Imposição de 
ritmos excessivos

Eletricidade

Calor Vapores Bacilos
Trabalho em 
turno e noturno

Probabilidade 
de incêndio e/ou 
explosão

Pressões  
anormais

Substâncias, 
compostos ou 
produtos químicos 
em geral

Jornadas 
de trabalho 
prolongadas

Armazenamento 
inadequado

Umidade
Monotonia e 
repetitividade

Animais 
peçonhentos

Outras situações 
causadoras de 
estresse físico  
e/ou psíquico

Outras situações 
de risco que 
poderão 
contribuir para 
ocorrência de 
acidentes

Fonte: Brasil (1994b).
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Você estudará as condições ambientais de trabalho e a sua influência sobre a saúde do traba-
lhador neste vídeo. Confira: <https://www.youtube.com/watch?v=7Aycph7Eo3o>.

Para saber mais

1.3 Indústria da mineração
De acordo com Saliba (2010), a mineração é um dos ramos de atividades que 

apresentam maior índice de acidente de trabalho, além da exposição aos fatores 
de risco físicos, químicos, biológicos e ergonômicos passíveis de produzirem 
doenças do trabalho. Desse modo, a legislação deu tratamento especial aos 
empregados desse setor e regras especiais, de forma a assegurar a segurança e 
a saúde dos trabalhadores. As minerações podem ser a céu aberto ou subter-
rânea, sendo que a Norma Regulamentadora de nº 22 também considera em 
seu campo de aplicação os garimpos, beneficiamentos minerais e pesquisa. De 
forma simplificada, o processo de mineração é composto das fases ilustradas 
no diagrama de bloco a seguir (Figura 4.6).

Figura 4.6 Processo de mineração

Fonte: Saliba (2010).

Vamos compreender alguns riscos existentes nos diversos processos. Du-
rante o processo de furação, é feita a função da rocha nas frentes de lavra, 
utilizando-se perfuratrizes para posterior carregamento com explosivos. Fatores 
de risco: ruído, vibração, poeiras, agentes ergonômicos e riscos mecânicos. 
O desmonte pode ser feito com explosivos, hidráulico ou carregadeira e esca-
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vadeira, dependendo das características da mina. No desmonte com explosivo 
é feito o carregamento, o transporte e manuseio dos explosivos, além da deto-
nação e verificação do fogo falhado. Fatores de risco: dependem do processo 
de desmonte, no entanto, em geral, destacam-se explosões, umidade excessiva 
no desmonte hidráulico, ruído, vibração, poeira, gases provenientes da deto-
nação, além dos riscos ergonômicos e mecânicos. Na fase de carregamento e 
transporte, o minério nas frentes de trabalho após o desmonte é transportado 
por meio de caminhão fora de estrada, correias transportadoras ou outros me-
canismos, dependendo das características da mineração. O carregamento do 
minério nos transportadores ou caminhões normalmente é feito com auxílio 
de carregadeira. Fatores de risco: ruído, vibração, poeira, agentes ergonômicos 
e diversos riscos mecânicos.

Na fase de britagem, ou peneiramento, o minério é extraído, britado e pe-
neirado nas plantas específicas de britagem. Fatores de risco: ruído, vibração, 
poeira, agentes ergonômicos e diversos riscos mecânicos. No beneficiamento, 
após a preparação na britagem, o minério é beneficiado. Esse processo varia 
bastante conforme o mineral a ser processado. Fatores de risco: ruído, vibração, 
poeira, agentes ergonômicos, diversos riscos mecânicos e gases/vapores. Esse 
último depende do mineral processado. Assim, por exemplo, em uma planta 
de beneficiamento de ouro pode ocorrer a exposição a cianeto, amônia, ácido, 
entre outros.

Na estocagem, ou expedição, o minério beneficiado (produto acabado) 
normalmente é estocado em pilhas para posterior carregamento e transporte até 
o consumidor. No processo de estocagem são utilizados equipamentos móveis, 
tai como: empilhadeira, carregadeira, locomotivas, entre outros. Fatores de 
risco: ruído, vibração, poeira, agentes ergonômicos e diversos riscos mecâni-
cos. Outro aspecto importante a ser considerado, na atividade de mineração, 
é que os fatores de risco dependem do tipo de mineração — subterrânea ou a 
céu aberto. Na primeira, as condições de saúde e segurança são agravadas por 
ser um local confinado. Por essa razão, a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) concede tratamento especial nesse tipo de mineração, conforme os arts. 
297 a 301, a seguir:

Art. 297. Ao empregado no subsolo será fornecida, pelas 
empresas exploradoras de minas, alimentação adequada 
à natureza do trabalho, de acordo com as instruções es-
tabelecidas pelo Departamento Nacional de Segurança 
e Higiene do Trabalho.
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Art. 298. Em cada período de três horas consecutivas de 
trabalho, será obrigatória uma pausa de quinze minutos 
para repouso, a qual será computada na duração normal 
de trabalho efetivo.
Art. 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrerem 
acontecimentos que possam comprometer a vida ou 
saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o 
fato imediatamente à autoridade regional do trabalho, 
do Ministério do Trabalho.
Art. 300. Sempre que, por motivo de saúde, for necessária 
a transferência do empregado, a juízo da autoridade com-
petente em matéria de higiene e segurança do trabalho, 
dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa 
obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao 
transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de 
superfície em serviço equivalente, respeitada a capaci-
dade profissional do interessado.
Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em 
atender essa transferência, será ouvida a autoridade com-
petente em matéria de higiene e segurança do trabalho, 
que decidirá a respeito.
Art. 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a 
homens, com idade compreendida entre 21 (vinte e um) e 50 
(cinquenta) anos, assegurada a transferência para superfície 
nos termos previstos no artigo anterior (BRASIL, 1943).

O trabalhador na mineração subterrânea 
de carvão desenvolve suas atividades divi-
dindo os espaços existentes no subsolo com 
a circulação de equipamentos complexos e 
de grande porte, num ambiente pouco ilumi-
nado, na presença de ruídos, gases e outros 
agentes físicos e químicos. Os riscos de aci-
dentes são muitos e um dos que mais preo-
cupam é a estabilidade do teto das aberturas 
das vias subterrâneas. 

A NR-22 da Portaria n. 3.214 visa à proteção da segurança e saúde dos 
trabalhadores em mineração, estabelecendo detalhadamente medidas de segu-
rança que deverão ser adotadas em todo tipo de mineração, de forma a elimi-
nar ou minimizar os fatores de riscos nessa atividade. Portanto, a seguir, serão 
analisados e transcritos os principais dispositivos contidos na referida norma.

Neste vídeo do MTE, várias situações 
das condições de trabalho existentes 
no subsolo são apresentadas, pro-
curando valorizar a importância da 
redução dos riscos de acidentes. 
Confira: <https://www.youtube.com/
watch?v=wM26wT9RrVA>.

Para saber mais
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1.3.1 Organização dos locais de trabalho

Além da exigência do projeto adequado nos locais do trabalho segundo os 
princípios ergonômicos, a NR-18 determina que certos trabalhos devem ser 
realizados em equipe com, no mínimo, 2 (dois) trabalhadores, conforme segue: 

a) no subsolo, nas atividades de:
I. abatimento e blocos instáveis;
II. contenção de maciço desarticulado;
III. perfuração manual;
IV. retomada de atividades em fundo de saco com extensão acima 

de dez metros;
V. carregamento de explosivos, detonação e retirada de fogos falhados.

b) a céu aberto, nas atividades de carregamento de explosivos, detonação 
e retirada de fogos falhados.

1.3.2 As operações de transporte de pessoas e materiais

As operações de transporte são responsáveis por diversos acidentes nas mine-
rações, além dos riscos ambientais, tais como: ruído poeira, vibração, choques 
e batidas de veículos, atropelamento, queda, além de condições ergonômicas 
inadequadas. Sendo assim, a NR-22 estabeleceu regras e procedimentos de 
segurança a serem adotados, de forma a prevenir acidentes e doenças ocupa-
cionais. Entre os dispositivos da referida norma destacam-se:

 toda mina deve possuir plano de trânsito, estabelecendo regras de pre-
ferência de movimentação e distância mínimas entre máquinas, equipa-
mentos e veículos compatíveis com a segurança, e velocidade permitidas, 
de acordo com as condições das pistas de rolamento (subitem 22.7.1);

 equipamentos de transporte de materiais ou pessoas devem possuir dis-
positivos de bloqueio que impeçam seu acionamento por pessoas não 
autorizadas (subitem 22.7.2);

 equipamentos de transporte sobre pneus, de materiais e pessoas, 
devem possuir, em bom estado de conservação e funcionamento, 
faróis, luz e sinal sonoro de ré acoplado ao sistema de câmbio de 
marchas, buzine e sinal de indicação de mudança do sentido de 
deslocamento e espelhos retrovisores (subitem 22.7.3).
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A reportagem mostra o desafio dos mineiros na extração do metal. Confira: <https://www.
youtube.com/watch?v=sTc_v5mGPYA>.

Para saber mais

1.3.3 Motores de combustão interna

No subsolo, os motores de combustão interna utilizados só podem ser mo-
vidos a óleo e devem respeitar às seguintes condições:

 existir sistema eficaz de verificação em todos os locais de seu funcionamento;

 possuir sistemas de filtragem do ar aspirando pelo motor, com sistemas 
de resfriamento e de lavagem de gás de exaustão ou catalisador;

 possuir sistema de prevenção de chamas e faíscas do ar exaurido pelo 
motor, em minas com emanações de gases explosivos; além disso, deverá 
ser executado o programa de amostragem periódica do ar exaurido, em 
intervalos que não excedam um mês, nos pontos mais representativos 
da área afetada, e de gases de exaustão dos motores, em intervalos que 
não excedam três meses, realizados em condições de carga plena e sem 
carga, devendo ser amostrados, pelo menos, gases nitrosos, monóxido 
de carbono e dióxido de enxofre.

É importante destacar, ainda, que a NR-22 determina que, em locais com 
possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva, as instalações, as máquinas 
dos equipamentos devem ser à prova de explosão e manutenção e o abasteci-
mento de veículos e equipamentos deve ser realizado por trabalhador treinado, 
utilizando-se de técnicas e dispositivos que garantam a segurança da operação.

1.3.4 Registro dos equipamentos e veículos

Todos os equipamentos ou veículos de transportes devem possuir registro 
(mantido por, no mínimo, um ano à disposição dos órgãos fiscalizadores) dis-
poníveis no estabelecimento, em que conste:

a) suas características técnicas;
b) a periodicidade e o resultado das inspeções e manutenções;

c) acidentes e anormalidades;

d) medidas corretivas a adotar ou adotadas;

e) indicação de pessoa, técnico ou empresa que realizou as inspeções ou 
as manutenções.
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1.3.5  Procedimento de operação de máquinas e equipamento 
pesados

Nas operações com máquinas e equipamentos pesados, devem ser obser-
vadas as seguintes medidas de segurança:

a) isolar e sinalizar a sua área de atuação, sendo o acesso à área somente 
permitido mediante autorização do operador ou da pessoa responsável;

b) antes de iniciar a partida e a movimentação, o operador deve certificar-se 
de que ninguém está trabalhando sobre ou debaixo dos equipamentos 
ou na zona de perigo;

c) não operar em posição que comprometa sua estabilidade;

d) tomar precauções especiais quando da movimentação próxima a redes 
elétricas.

As máquinas e os equipamentos pesados devem possuir, no mínimo:

a) indicação de capacidade máxima em local visível no corpo destes;

b) cadeira confortável, fixada de forma que sejam reduzidos os efeitos da 
transmissão da vibração.

1.3.6 Montagem e desmontagem de rodas

Nas atividades de montagem e desmontagem de pneumáticos das rodas, 
devem ser observadas as seguintes condições:

a) os pneumáticos devem ser completamente esvaziados, removendo o 
núcleo da válvula de calibragem antes da desmontagem, da remoção 
do eixo ou dos reparos em que não haja necessidade de sua retirada;

b) o enchimento de pneumáticos só poderá ser executado dentro de dis-
positivo de clausura até alcançar uma pressão suficiente para forçar o 
talão sobre o aro e criar uma vedação pneumática;

c) o dispositivo de clausura citado na alínea “b” deve suportar o impacto de 
um aro de um pneumático com 150% da pressão máxima especificada. 

1.3.7 Equipamentos de guindar

Os equipamentos de guindar nas minerações, assim como ocorre na in-
dústria de construção, merecem atenção especial, uma vez que os possíveis 
acidentes que envolvem esses equipamentos normalmente são graves, podendo 
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inclusive envolver mais de um trabalhador. Desse modo, a NR-22 estabelece 
normas de segurança nas operações com esses equipamentos, entre as quais 
se destacam:

Os equipamentos de guindar devem possuir:

a) indicação de carga máxima permitida e da velocidade máxima de ope-
ração e dispositivos que garantam sua paralisação em caso de ultrapas-
sagem desses índices;

b) indicador e limitador de velocidade para máquinas com potência su-
perior a 40 quilowatts;

c) dispositivos que interrompam a corrente elétrica do guincho quando a 
cabine a velocidade e o posicionamento permitidos;

d) sinal mecanizado ou automático em cada nível do poço;

e) sistema de telefonia integrado com os níveis principais do poço, com o 
guincho e a superfície;

f) sistema de sinalização sonora e luminosa ou por meio de rádio ou te-
lefone, que permita comunicação ao longo de todo o poço para fins de 
revisão e emergência.

Segundo o subitem 22.13.2, os cabos, as correntes e outros meios de sus-
pensão ou tração devem observar os seguintes requisitos:

a) no poço, possuir coeficiente de segurança de, no mínimo, igual a oito 
em relação à carga estática máxima;

b) em outros aparelhos dos sistemas de transportes, cuja ruptura possa 
ocasionar acidentes pessoais, possuir coeficiente de segurança de, no 
mínimo, igual a seis em relação à carga estática máxima;

c) para suspensão ou conjugação de veículos possuir, no mínimo, resis-
tência de dez vezes a carga máxima.

Mediante justificativa técnica, os coeficientes de segurança e de resistência 
citados neste item poderão ser alterados, mediante responsabilidade técnica 
de profissional legalmente habilitado (subitem 22.13.2.1).

Devem ser realizadas, no mínimo a cada seis meses, medições topográficas 
para verificar o posicionamento dos eixos das polias dos cabos, de acordo com 
as características técnicas do respectivo projeto (subitem 22.13.2.2).
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1.3.8 Estabilidade dos maciços

A estabilidade dos maciços é fundamental na segurança das atitudes mi-
neradoras. Sendo assim, a NR-22 estabelece procedimentos técnicos de forma 
a controlar essa estabilidade. Dentre as prescrições contidas nesse item da 
referida norma, destacam-se:

  Quando se verificarem situações potenciais de instabilidade no ma-
ciço por meio de avaliações que levam em consideração as condições 
geotécnicas e geomecânicas do local, as atividades deverão ser ime-
diatamente paralisadas, com afastamento dos trabalhadores da área de 
risco, deverão ser adotadas medidas corretivas necessárias, executadas 
sob supervisão e por pessoal qualificado (subitem 22.14.4 da NR-22).

De acordo com o subitem 22.14.4.1, são consideradas indicativas de situações 
de potencial insalubridade no maciço as seguintes ocorrências:

a) em minas a céu aberto:

I. fraturas ou blocos desgarrados do corpo principal nas faces dos bancos 
da cava e abertura de trincas no topo do banco;

II. abertura de fraturas em rochas com eventual surgimento de água;

III. feições de substâncias superficiais;

IV. estruturas em taludes negativos; 

V. percolação de água através de planos de fratura ou quebras mecânicas.

b) em minas subterrâneas:

I. quebras mecânicas com blocos desgarrados dos tetos ou das paredes;

II. quebras mecânicas no teto, nas encaixantes ou nos pilares de 
sustentação;

III. surgimento de água em volume anormal durante escavação, perfura-
ção ou após detonação;

IV. deformação acentuada nas estruturas de sustentação.

1.3.9 Proteção contra poeira mineral

A NR-22 estabelece que a exposição dos trabalhadores a poeiras deve ser 
monitorada periodicamente, por meio dos grupos homogêneos de exposição. 
Contudo, a norma não definiu expressamente a estratégia de avaliação de poei ra; 
sendo assim, os profissionais encontram dificuldades na execução do seu mo-
nitoramento. Desse modo, a norma deveria detalhar a estratégia de avaliação 
da poeira ou o Ministério do Trabalho editar Instrução Normativa orientando a 
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explicação correta do monitoramento proposto pela NR-22, como ocorre, por 
exemplo, na avaliação do benzeno determinado pela IN n.1, de 20/12/95.

Quanto ao controle da poeira, a NR-22 determina algumas medidas, espe-
cialmente umidificação, entre as quais destacam-se:

 em toda mina deve estar disponível água em condições de uso, com o 
propósito de controle da geração de poeiras nos postos de trabalho, onde 
rocha ou minério estiver sendo perfurado, cortado, detonado, carregado, 
descarregado ou transportado;

 as operações de perfuração ou corte devem ser realizadas por processos 
umidificados para evitar a dispersão da poeira no ambiente de trabalho;

 caso haja impedimento de umidificação, em função das características 
mineralógicas da rocha, impossibilidade técnica ou quando a água acar-
retar riscos adicionais, devem ser utilizados dispositivos ou técnicas de 
controle que impeçam a dispersão da poeira no ambiente de trabalho;

 os equipamentos geradores de poeira com exposição dos trabalhadores 
devem utilizar dispositivos para sua eliminação ou redução e ser mantidos 
em condições operacionais de uso. 

Quais os principais riscos ambientais que podem ser encontrados nas 
organizações?

Questões para reflexão

 1. Quais estratégias o gestor poderia adotar para prevenir acidentes na 
indústria metalúrgica, siderúrgica e mecânica? 

 2. Quais ações poderiam ser tomadas para evitar acidentes de trabalho 
na indústria da mineração?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Trabalho em altura, trabalho 
com eletricidade, sinalização de 
segurança

Quais os riscos existentes em um trabalho em altura? Como estabelecer proce-
dimentos de segurança no trabalho envolvendo eletricidade? Como implementar 
sinalizações de segurança na organização? As atividades realizadas com risco 
de queda e eletricidade devem ser previamente analisadas e planejadas. Sendo 
assim, vamos entender os procedimentos que devem ser adotados em cada ativi-
dade, bem como aspectos ligados à sinalização de segurança nas organizações.

2.1 Trabalho em altura 
As atividades em altura apresentam uma série de riscos para a segurança 

do trabalhador. Além do risco de queda, podem existir outros fatores associa-
dos, como por exemplo: utilização de equipamentos que podem gerar ruído 
(lixadeiras e furadeiras), exposição a riscos químicos (tintas e solventes), entre 
outros. Sendo assim, é de fundamental importância o desenvolvimento de 
procedimentos de segurança que garantam que as tarefas sejam efetuadas 
de forma a garantir a saúde e integridade física de todos os trabalhadores 
envolvidos.

De acordo com o Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR-35 
do Ministério do Trabalho, a Norma Regulamentadora de nº 35 destina-se à ges-
tão de Segurança e Saúde no trabalho em altura, estabelecendo requisitos para 
a proteção dos trabalhadores dos riscos em trabalhos com diferenças de níveis, 
nos aspectos da prevenção dos riscos de queda. Conforme a complexidade e 
riscos destas tarefas, o empregador deverá adotar medidas complementares 
inerentes a essas atividades.

Existe uma série de responsabilidades definidas pela norma. Vamos entender 
quais responsabilidades são atribuídas ao empregador: 

a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta 
norma;

b) assegurar a realização da Análise de Risco — AR e, quando aplicável, 
a emissão da Permissão de Trabalho — PT;

c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de 
trabalho em altura.
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Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco, não esta-
belecendo a modalidade empregada. 

Todas as empresas que executem atividades rotineiras envolvendo trabalho 
em altura, entendidas como aquelas habituais, independente da frequência, 
que fazem parte dos processos de trabalho da empresa, devem desenvolver 
procedimentos operacionais contemplando as mesmas. O procedimento ope-
racional deve ser documentado, divulgado, conhecido, entendido e cumprido 
por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas.

d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do 
trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das 
ações e medidas complementares de segurança aplicáveis.

A avaliação prévia dos serviços é uma prática para a identificação e antecipa-
ção dos eventos indesejáveis e acidentes, não passíveis de previsão nas análises 
de risco realizadas ou não considerados nos procedimentos elaborados, em 
função de situações específicas daquele local, condição ou serviço que foge à 
normalidade ou previsibilidade de ocorrência. A Figura 4.7 apresenta algumas 
medidas de segurança adotadas após o desenvolvimento de uma análise de riscos. 

Figura 4.7 Exemplo de análise de riscos

Fonte: Shutterstock (2014).
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A avaliação prévia deve ser realizada no local do serviço pelo trabalhador 
ou equipe de trabalho, considerando as boas práticas de segurança e saúde no 
trabalho, possibilitando:

 Equalizar o entendimento de todos, dirimindo eventuais dúvidas, propor-
cionando o emprego de práticas seguras de trabalho.

 Identificar e alertar acerca de possíveis riscos não previstos na Análise de 
Risco e nos procedimentos.

 Discutir a divisão de tarefas e responsabilidades.

 Identificar a necessidade de revisão dos procedimentos.

 Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento 
das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas 
contratadas.

 Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as 
medidas de controle.

Sempre que novos riscos forem identificados ou inovações implementadas, 
o trabalhador deverá receber informações e treinamentos para eliminar ou 
neutralizar estes novos riscos.

 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas 
as medidas de proteção definidas nesta Norma.

 Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação 
ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização 
imediata não seja possível.

 Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para tra-
balho em altura.

A empresa deve estabelecer uma sistemática que permita, a qualquer mo-
mento, conhecer os trabalhadores autorizados a executar atividades em altura. 

 Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja 
forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades 
da atividade.

 Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista 
nesta Norma.

Além dos documentos previstos em outras Normas, a NR-35 prevê a orga-
nização e o arquivamento de documentos que deverão ser disponibilizados a 
qualquer tempo para a Inspeção do Trabalho.

HIGIENE.indb   141 7/17/14   3:09 PM



142 S E G U R A N Ç A  I N D U S T R I A L

Existem algumas responsabilidades que são atribuídas aos empregados, a 
saber:

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, 
inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador;

b) colaborar com o empregador na implementação das disposições con-
tidas nesta Norma;

c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança 
e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a 
seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;

Direito de recusa: previsto no art. 13 da Convenção 155 da OIT, promulgada 
pelo Decreto 1.254 de 29 de setembro de 1995, que assegura ao trabalhador a 
interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve grave 
e iminente risco, conforme conceito estabelecido na NR-03, para sua segurança 
e saúde ou de outras pessoas.

d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 
afetadas por suas ações ou omissões no trabalho.

O vídeo apresenta uma matéria sobre quedas de altura. Vale a pena conferir: <http://www.
youtube.com/watch?v=UEGTItPUgdA>. 

Para saber mais

A norma define o conteúdo programático do treinamento que deverá abor-
dar, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura.

b) Análise de Risco e condições impeditivas.

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de preven-
ção e controle.

d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva.

e) Acidentes típicos em trabalhos em altura.

f) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de 
resgate e de primeiros socorros.
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Existem outros assuntos tratados pela norma e que devem ser acompanha-
dos e implementados de forma sistemática e integrada como: planejamento, 
organização e execução dos trabalhos em altura, exames médicos específicos, 
análise de risco, pontos de ancoragem, condições impeditivas, equipamentos 
de proteção individual, acessórios, orientações para emergência e salvamento, 
entre outros. 

A Figura 4.8 ilustra algumas imagens de um treinamento prático sobre tra-
balho em altura realizado pelo autor.

Figura 4.8 Atividade prática (trabalho em altura NR-35)

Fonte: Do autor (2014).

continua
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2.2 Trabalho com eletricidade 
Vários acidentes de trabalho graves e fatais ocorrem por falta de procedi-

mentos de segurança envolvendo atividades com risco de choque elétrico. As 
organizações devem estabelecer objetivos e planejamentos que minimizem os 
riscos envolvendo atividades que exponham os trabalhadores a riscos elétricos. 
A norma regulamentadora de nº10 do Ministério do Trabalho e Emprego es-
tabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações 
elétricas e serviços com eletricidade. A norma se aplica às fases de geração, 
transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, constru-
ção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer 
trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas 
oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão 
destas, as normas internacionais cabíveis. 

Conforme Saliba (2010), o choque elétrico ocorre quando uma corrente 
elétrica (I) passa pelo corpo humano e a diferença de potencial — tensão 
(V) — é capaz de vencer a resistência elétrica desse corpo. A gravidade dos 
efeitos (danos causados pela passagem de corrente elétrica no corpo humano) 
dependerá da intensidade dessa corrente (I) e do seu percurso. O Quadro 4.3 
mostra os danos pela passagem da corrente no corpo.

Quadro 4.3 Danos devido à passagem da corrente elétrica no corpo

Fonte: Saliba (2010).
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Intendidade
corrente mA

Efeitos no organismo

0,4 Não perceptíveis ao corpo humano

0,5 – 1,0 Leves sensações e formigamentos

2,0 – 9,0 Choques dolorosos sem causas de perda de contração muscular

10 – 16 Aumento da tensão sansguínea e de contrações musculares

17 – 24 Pertubações no rítmo cardíaco, contrações, parada temporária do coração 
e asfixia

25 – 100 Possível fibrilação ventricular, conforme o tempo de exposição

100 – 250 Atuação no sistema nervoso, gerando pertubações no rítmo cardíaco, com 
possibilidade de paralisação respiratória

> 250 Morte imediata, se o acidentado ficar exposto à corrente por, pelo menos,  
segundos.
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Fator importante que influencia na gravidade do choque é o tipo de corrente. 
Se for uma corrente contínua, por exemplo, sua intensidade deverá ser mais 
elevada para ser capaz de causar efeitos citados no Quadro 4.3. Além disso, 
outro fator que deve ser considerado é o tempo de duração da circulação da 
corrente pelo corpo, pois a gravidade do choque poderá ser menor se a passa-
gem da corrente elétrica for interrompida.

O percurso da corrente elétrica pelo corpo também constitui importante fator 
para determinar a gravidade do choque. Assim, uma corrente de intensidade 
elevada que circule apenas de uma perna a outra pode causar queimaduras, mas 
não acarreta lesões mais sérias. No entanto, se a mesma intensidade circular 
de um braço a outro da vítima, poderá ocorrer parada cardíaca ou paralisação 
dos músculos do coração. 

A intensidade de corrente que circulará pelo corpo depende muito da resis-
tência dele. O corpo humano possui duas resistências à passagem da corrente 
elétrica, sendo que a principal delas é a pele, ou de contato. A pele apresenta 
uma resistência que varia de 100.000 a 600.000 ohms quando está seca e não 
apresenta cortes, sendo que essa variação de valor é em função da sua espes-
sura. Entretanto, se a pele estiver úmida (molhada), a resistência pode reduzir 
drasticamente a 500 ohms. Além da umidade, a espessura da pele, a presença 
de cortes, o contato com partes mais sensíveis da pele, entre outros fatores, 
podem contribuir no valor da resistência de contato.

A segunda resistência oferecida pelo corpo humano é a sua parte interna, 
constituída de sangue, músculos e demais tecidos. Essa resistência é muito baixa 
em relação àquela oferecida pela pele ou de contato, medindo normalmente 
300 ohms e apresentando um valor máximo de 500 ohms, dependendo do seu 
percurso pelo corpo.

A passagem de corrente elétrica pelo corpo pode ser expressa pela Lei de 
Ohm, conforme equação que se segue:

I = V sendo: I = intensidade da corrente em ampère (A)
R V= tensão de volts (V)

R= resistência em ohms

Assim, o contato acidental de um trabalhador em um círculo energizado 
por uma tensão de 110 volts resultará em:
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1) Pele seca — R = 100.000 Ohms

I = 110v = 0,0011 A ou 1,1 mA
100,000 
Ohms

A circulação dessa intensidade de corrente pelo corpo é imperceptível 
conforme pode ser visto no Quadro 4.3. 

2) Pele molhada — R = 1000 Ohms

I = 110v = w0,11 A ou 110 mA
1000 Ohms

Conforme pode ser visto no Quadro 4.3, essa corrente provoca perturbações 
no ritmo cardíaco com possibilidade de parada respiratória, podendo, portanto, 
ser fatal.

Quanto maior for o tempo de exposição á corrente, maior será seu efeito 
no organismo e maiores serão as consequências do choque. Assim, o acidente 
de maior gravidade normalmente ocorre quando o trabalhador fica preso ao 
circuito elétrico.

A NR-10 estabelece algumas definições importantes: 
Alta Tensão (AT): tensão superior a 1.000 volts em corrente alternada ou 

1.500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.
Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera 

explosiva.
Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e ade-

quada intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida 
continuamente durante a intervenção na instalação elétrica.

Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de 
substâncias inflamáveis na forme de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual 
após a ignição a combustão se propaga.

Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 
volts em corrente contínua e igual ou inferior 1.000 volts em corrente alternada 
ou 1.500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Extra baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente alter-
nada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Tensão de Segurança: extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança.

Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas 
e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funciona-
mento de uma parte determinada de um sistema elétrico.
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Prontuário: sistemas organizados de forma a conter uma memória dinâmica 
de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.

Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados 
a atingir um determinado objetivo (Figura 4.9).

Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e dos equi-
pamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
até a medição, inclusive.

Figura 4.9 Sistema Elétrico de Potência (SEP)

Fonte: CPN (2014).

Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar 
na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com ex-
tensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos 
que ele manipule.

Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 
acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com 
o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida aos profissionais autorizados 
e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.

Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 
acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja apro-
ximação só é permitida a profissionais autorizados. Observe o Quadro 4.4 que 
apresenta uma tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.  
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Quadro 4.4 Raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre

Fonte: Saliba (2010).

Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controladas 
e livres (Figura 4.10).

Figura 4.10  Distâncias no ar que delimitam radialmente  
as zonas de risco, controlada e livre

ZCP

Fonte: Brasil (2013).
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Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controladas e 
livres, com interposição de superfície de separação física adequada (Figura 4.11).

Figura 4.11 Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco

Legenda
ZL = Zona livre
ZC = Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados
ZR = Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados que se utilizam de técnicas, 
instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho
PE = Ponto da instalação energizado
SI = Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos os 
dispositivos de segurança

Fonte: Brasil (2014).

A NR-10 estabelece várias medidas de controle de ordem geral nos trabalhos 
com energia elétrica. Assim, deverá ser realizada a análise de risco, de forma 
a garantir a segurança no trabalho. A referida norma inovou, obrigando as 
empresas a manterem esquemas atualizados das instalações elétricas dos seus 
estabelecimentos com as especificações do 
sistema de aterramento e dos demais equipa-
mentos e dispositivos de proteção. Nos esta-
belecimentos com carga instalada superior a 
75 kw é necessário também manter o Prontu-
ário de Instalações Elétricas, sendo que nas 
empresas que operam em instalações ou com 
equipamentos integrantes do sistema elétrico 
de potência, ou que operam em proximidades 

O vídeo apresenta aspectos de se-
gurança envolvendo eletricidade. 
Confira: <http://www.youtube.
com/watch?v=-BPTlu8lGe8>.

Para saber mais
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deve-se dispor, além do prontuário, da descrição dos procedimentos para 
emergências e de certificações dos equipamentos de proteção coletiva e 
individual.

A NR-10 exige ainda a realização de treinamento de reciclagem bienal e 
sempre que ocorrer alguma situação a seguir:

a) troca de função ou mudança de empresa;

b) retorno de trabalhador afastado do trabalho ou inativo, por período 
superior de três meses;

c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, 
processos e organização do trabalho.

O curso de reciclagem nas situações citadas nas letras a, b, c (acima) deve 
possuir carga horária e o conteúdo programático conforme as necessidades de 
cada caso. Em trabalhos realizados em áreas classificadas, a norma exige trei-
namento específico de acordo com o risco envolvido. Ademais, nos serviços 
desenvolvidos em zona livre e na vizinhança da zona controlada, os trabalha-
dores devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam 
identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis.

Todas as edificações devem ser protegidas contra descargas elétricas atmos-
féricas, em especial, às prescrições referentes à localização, às condições de 
ligação à terra e a zona de atuação para-raios. As baterias fixas de acumula-
dores devem ser instaladas em locais ou compartimentos providos de piso de 
material resistente a ácidos e dotados de meios que permitam a exaustão dos 

gases. A Norma Regulamentadora de nº 10 
determina que materiais, peças, dispositivos, 
equipamentos e sistemas destinados à apli-
cação em instalações elétricas de ambiente 
com atmosferas potencialmente explosivas 
devem ser avaliados quanto à sua confor-
midade, no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Certificação, e sua proteção. Além disso, essa 
norma determina também que os processos 

ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem 
dispor de proteção especifica e dispositivos de descarga elétrica.

O vídeo mostra a ocorrência de in-
cêndio em um transformador. Con-
fira: <https://www.youtube.com/
watch?v=8znlvIj2zLc>. 

Para saber mais
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2.3 Sinalização de segurança
A sinalização de segurança tem como objetivo alertar, avisar e advertir tra-

balhadores sobre os riscos existentes nos locais de trabalho, bem como informar 
sobre procedimentos de segurança, uso de EPIs, locais restritos, entre outros. 
Vamos trabalhar duas referências legais para implantação de sinalizações de 
segurança nas organizações: a Norma Regulamentadora de nº26 e a NBR ABNT 
7195 Cores para segurança. 

A NBR 7195 fixa as cores que devem ser usadas para prevenção de aciden-
tes, empregadas para identificar e advertir contra riscos.

As cores adotadas na NBR 7195 são as seguintes: vermelha, alaranjada, 
amarela, verde, azul, púrpura, branca e preta. Estudaremos a seguir a aplicação 
de cada cor prevista na norma.

Vermelha: é a cor empregada para identificar e distinguir equipamentos 
de proteção e combate a incêndio e sua localização, inclusive portas de saída 
de emergência. Os acessórios destes equipamentos, como válvulas, registros, 
filtros etc., devem ser identificados na cor amarela. A cor vermelha não deve 
ser usada para assinalar perigo. A cor vermelha também é utilizada em sinais 
de parada obrigatória e de proibição, bem como nas luzes de sinalização de 
tapumes, barricadas etc., e em botões interruptores para paradas de emergência. 
Nos equipamentos de soldagem oxiacetilênica, a mangueira de acetileno deve 
ser de cor vermelha (e a de oxigênio de cor verde).

Alaranjada: é a cor empregada para indicar “perigo”. É utilizada, por 
exemplo, em: partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, faces e 
proteções internas de caixas de dispositivos elétricos que possam ser abertas, 
equipamentos de salvamento aquático, como boias circulares, coletes salva-
-vidas, flutuadores salva-vidas e similares.

Amarela: é a cor usada para indicar “cuidado!”. É utilizada, por exemplo, 
em: escadas portáteis, exceto as de madeira, nas quais a pintura fica restrita 
à face externa até a altura do 3º degrau, para não ocultar eventuais defeitos, 
corrimãos, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentem ris-
cos, espelhos de degraus, bordas de portas de elevadores de carga ou mistos, 
que se fecham automaticamente, faixas no piso de entrada de elevadores de 
carga ou mistos e plataformas de carga, meios-fios ou diferenças de nível onde 
haja necessidade de chamar atenção, faixas de circulação conjunta de pessoas 
e empilhadeiras, máquinas de transporte de cargas etc., faixas em torno das 
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áreas de sinalização dos equipamentos de combate a incêndio, paredes de 
fundo de corredores sem saída, partes superiores e laterais de passagens que 
apresentem risco, equipamentos de transporte e movimentação de materiais, 
como empilhadeiras, tratores, pontes rolantes, pórticos, guindastes, vagões e 
vagonetes de uso industrial, reboques etc., inclusive suas cabines, caçambas 
e torres, fundos de letreiros em avisos de advertência, pilastras, vigas, postes, 
colunas e partes salientes de estruturas e equipamentos que apresentem risco 
de colisão, cavaletes, cancelas e outros dispositivos para bloqueio de passagem, 
para-choques de veículos pesados de carga, acessórios da rede de combate 
a incêndio, como válvulas de retenção, registros de passagem etc., faixas de 
delimitação de áreas destinadas à armazenagem.

Verde: é a cor usada para caracterizar “segurança”. É empregada para 
identificar: localização de caixas de equipamentos de primeiros socorros, cai-
xas contendo equipamentos de proteção individual, chuveiros de emergência 
e lava-olhos, localização de macas, faixas de delimitação de áreas seguras 
quanto a riscos mecânicos, faixas de delimitação de áreas de vivência (áreas 
para fumantes, áreas de descanso etc.), sinalização de portas de entrada das 
salas de atendimento de urgência, emblemas de segurança.

Azul: é a cor empregada para indicar uma ação obrigatória, como, por 
exemplo: determinar o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) (como 
“use protetor auricular”), impedir a movimentação ou energização de equipa-
mentos (como “não ligue esta chave”, “não acione”).

Púrpura: é a cor usada para indicar os perigos provenientes das radiações 
eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares. É empregada, por exemplo, 
em: portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou arma-
zenam materiais radioativos ou contaminados por materiais radioativos, locais 
onde tenham sido enterrados materiais radioativos e equipamentos contami-
nados por materiais radioativos, recipientes de materiais radioativos ou refugos 
de materiais radioativos e equipamentos contaminados por materiais radioati-

vos, sinais luminosos para indicar equipa-
mentos produtores de radiações eletromag-
néticas penetrantes e partículas nucleares.

Branca: é a cor empregada em: faixas 
para demarcar passadiços, passarelas e cor-
redores pelos quais circulam exclusivamente 
pessoas, setas de sinalização de sentido e 

Assista ao vídeo do Sesi que trata 
sobre sinalizações de segurança: 
Fonte: <https://www.youtube.com/
watch?v=kdIm1wCzplE>. 

Para saber mais
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circulação, localização de coletores de resíduos, áreas em torno dos equipa-
mentos de socorros de urgência e outros equipamentos de emergência, abrigos 
e coletores de resíduos de serviços de saúde.

Preta: é a cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto os 
de origem de serviços de saúde.

Quais procedimentos de segurança devem ser adotados para o desen-
volvimento de atividades de risco como: trabalho em altura e trabalho 
com eletricidade?

Questões para reflexão

 1. Como a sinalização de segurança pode contribuir para a prevenção 
de acidentes? 

 2. Apresente os possíveis riscos que podem ser encontrados em ativi-
dades com risco de queda e eletricidade, bem como as medidas de 
prevenção que podem ser implementadas. 

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Processos de produção, 
gerenciamento dos processos de 
produção

Qual a importância de compreender de forma sistemática os processos de 
produção? O profissional de segurança e saúde no trabalho deverá estudar minucio-
samente os processos de produção com o objetivo de identificar situações de riscos 
e apresentar planos de possíveis melhorias com base nos riscos identificados. 
Analisando essa questão, vamos estudar conceitos básicos sobre processos e 
gerenciamento de produção.  

3.1 Processos de produção
Uma das atribuições do profissional de segurança e saúde do trabalho é 

avaliar o processo de produção e identificar os riscos existentes. É muito impor-
tante uma análise detalhada de todo o processo, desde a chegada do material 
(insumo, matéria-prima), transformação e entrega do produto ao cliente.

Conforme Krajewski (2009), os processos estão por toda parte e são unidade 
básica do trabalho. Eles são encontrados em contabilidade, finanças, recursos 
humanos, sistemas de gerenciamento de informações, marketing, operações e 
segurança do trabalho. Gerentes de todos os departamentos devem assegurar 
que seus processos estão agregando tanto valor para o cliente quanto possível. 
Eles devem entender que muitos processos ultrapassam linhas organizacionais, 
não importando se a organização da empresa segue linhas de processos fun-
cionais, de produto ou regionais.

Um processo envolve o uso dos recursos de uma organização para fornecer 
algo de valor. Nenhum serviço pode ser prestado e nenhum produto pode ser 
produzido sem um processo, e nenhum processo pode existir sem pelo menos 
um serviço ou produto. Uma questão recorrente no gerenciamento de processos 
é decidir como prestar serviços ou fabricar produtos. São feitas muitas escolhas 
diferentes para selecionar recursos humanos, equipamentos, serviços terceiri-
zados, materiais, fluxos de trabalho e métodos que transformam insumos em 
resultados. Outra escolha é em relação a quais processos devem ser realizados 
internamente e quais devem ser realizados fora da empresa e comprados como 
materiais e serviços. Essa decisão ajuda na definição da cadeia de valor. Segue 
um exemplo de um processo na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Exemplo de processo de planejamento

Fonte: Certo (2003, p. 107).

As decisões de melhoria de processo são mais indicadas quando:

 existe um hiato entre propriedades competitivas e capacidades 
competitivas;

 está sendo oferecido um serviço ou produto novo ou substancialmente 
modificado;

 a qualidade deve ser melhorada;

 as prioridades competitivas mudaram;

 a demanda por um serviço ou produto está mudando;

 o desempenho atual é inadequado;

 o custo ou disponibilidade dos insumos mudou;

 os concorrentes ou estão ganhando ao usar um novo processo;

 novas tecnologias estão disponíveis;

 alguém tem uma ideia melhor.

Há três princípios que dizem respeito às decisões de processo e que são 
particularmente importantes, a saber:

1. O elemento essencial para decisões de processo bem-sucedidas é fazer 
escolhas coerentes e que se adaptem a situações. Essas decisões não 
devem funcionar para finalidades opostas, ou seja, a otimização de um 
processo não deve ser realizada se proporcionar maiores gastos nos 
demais processos. Um processo mais eficiente é o que combina as carac-
terísticas-chave do processo com a adequação estratégica (strategic fit).

2. Embora esta seção esteja focada em processos individuais, eles são 
blocos modulares que acabam por criar toda a cadeia de valor da em-
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presa. O efeito cumulativo sobre a satisfação do cliente e a vantagem 
competitiva são enormes.

3. Quer os processos da cadeia de valores sejam realizados internamente, 
quer por fornecedores externos, a gerência deve prestar atenção especial 
às interfaces entre os processos. Ao ter de lidar com essas interfaces, a 
necessidade de coordenação interfuncional é enfatizada.

As decisões de processo afetam diretamente o próprio processo e indireta-
mente os serviços e produtos que ele possibilita. Independentemente de estarem 
lidando com processos para escritórios, provedores de serviços ou fabricantes, 
os gerentes de operações devem levar em consideração quatro decisões de 
processos comuns.

A Figura 4.13, a seguir, demonstra as principais decisões para um processo 
eficaz.

Figura 4.13 Principais decisões para um processo eficaz

Fonte: Krajewski (2009, p. 101).
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 Estrutura do processo: determina a maneira como os processos são 
projetados em relação aos tipos de recursos necessários, o modo como 
os recursos são divididos entre eles e suas principais características. Os 
pontos de partida para tomar essas decisões em operações de serviços 
são o volume e o tipo de contato com o cliente desejado e as prioridades 
competitivas que o projeto de processo deve alcançar. Os pontos de par-
tida para operações de manufatura são o nível de volume, a quantidade de 
personalização e, mais uma vez, as prioridades competitivas. O domínio 
dessas conexões ajuda o gerente a perceber possíveis desalinhamentos 
nos processos e abrir caminho para a reengenharia e as melhorias do 
processo.

 Envolvimento do cliente: reflete como os clientes podem se tornar parte 
do processo e a extensão de sua participação.

 Flexibilidade de recursos: é a facilidade com que os funcionários e os 
equipamentos podem lidar com uma variedade de produtos, níveis de 
saída (outputs), deveres e funções.

 Intensidade de capital: é a combinação de equipamentos e habilidades 
humanas em um processo. Quanto maior o custo dos equipamentos, 
maior será a intensidade de capital.

Essas quatro decisões são mais bem entendidas no nível de processos ou 
subprocessos, em vez do nível de empresa. As decisões de processo funcionam 
como elementos fundamentais usados de diferentes maneiras para se conseguir 
processos eficazes.

Entenda o processo de produção de pilhas e baterias assistindo ao vídeo: <https://www.youtube.
com/watch?v=9ajyi_uEdN8&list=PLYZIvxqPs9Q0tsThXM7Si_DqFf-iEXtyU>. 

Para saber mais

Quais as principais decisões para obter um processo eficaz?

Questões para reflexão
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 1. Nas empresas podem ser encontrados diversos riscos ambientais que, 
dependendo de alguns fatores (natureza do agente, concentração e 
tempo de exposição), podem causar danos à saúde do trabalhador. 
Analisando essa questão, qual a importância de entender e com-
preender os processos de produção das organizações?

 2. Na empresa Extrusão Ltda., os diretores decidiram implementar um 
sistema de gestão em segurança, saúde e qualidade de vida no traba-
lho. Quais medidas e/ou ferramentas de prevenção você adotaria para 
implementar o referido sistema solicitado pela diretoria da empresa?

Atividades de aprendizagem

Verificamos nesta unidade métodos para identificação, análise e controle 
de riscos em processos de soldagem, indústrias metalúrgicas, indústrias 
siderúrgicas, indústrias mecânicas e de mineração. Estudamos os riscos 
e formas de controle em atividades envolvendo eletricidade e trabalhos 
com risco de queda por diferença de nível, bem como ferramentas que 
podem ser adotadas para o controle de agentes nocivos nos ambientes de 
trabalho. Conseguimos também entender conceitos básicos sobre proces-
sos de produção, planejamento e decisões. Para fixar todos os conceitos 
trabalhados nesta unidade, vamos realizar alguns exercícios. 

Fique ligado!
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Caro aluno, chegamos ao final de mais uma etapa. Por meio dos concei-
tos e informações aqui apresentados, podemos entender a importância 
de identificar e gerenciar os riscos em indústrias metalúrgicas, indústrias 
siderúrgicas, indústrias mecânicas e de mineração. Estudamos as atividades 
envolvendo risco de queda e choque elétrico e as formas de prevenção, bem 
como compreendemos aspectos relacionados à sinalização de segurança 
e ao gerenciamento dos processos de produção, planejamento e decisões. 

Para concluir o estudo da unidade

 1. Como estabelecer uma sistemática para controle de riscos em uma 
empresa metalúrgica?

 2. Quais práticas poderiam ser adotadas para evitar acidentes de trabalho 
em uma organização do segmento mecânico?

 3. Como realizar um planejamento para o desenvolvimento de um tra-
balho em altura?

 4. Qual a importância de implementar sinalização de segurança nos 
locais de trabalho?

 5. Quais práticas podem ser adotadas para analisar os processos produ-
tivos de uma organização?

Atividades de aprendizagem da unidade
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