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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento da análise prévia de riscos 
presentes em máquinas e equipamentos para fabricação de papel, visando 
identificar os riscos e propor soluções. Com base em uma análise inicial levantou-se 
e quantificou-se os principais riscos através do método HRN (Hazard Rating 

Number) previsto na NBR-14009, partindo-se através deste, para a análise 
quantitativa de riscos presentes na planta de fabricação de papel, pelo qual foi 
elaborado o plano de ação com as possíveis soluções para redução dos riscos 
presentes na planta.   

 

Palavras-chave: Análise preliminar de riscos; Adequação de máquinas e 
equipamentos; método quantitativo.  
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ABSTRACT 

 

This work had as objective the development of the previous analysis of risks present 

in machines and equipment for paper manufacturing, aiming to identify the risks and 

propose solutions. Based on an initial analysis, the main risks were quantified and 

the main risks were quantified through the HRN (Hazard Rating Number) method 

established in NBR-14009, starting with this one, for the quantitative analysis of risks 

present in the papermaking plant, through which the action plan was prepared with 

the possible solutions to reduce the risks present in the plant. 

 

Keywords: Preliminary risk analysis; Adequacy of machinery and equipment; 

quantitative method. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

Entende-se por segurança e higiene do trabalho como a ciência que estuda 

métodos para evitar acidentes e melhorar as condições de trabalho, para assim 

melhor cuidar da saúde e integridade de seus trabalhadores, desta forma, segundo 

Chibinski (2011), a segurança no trabalho representa a evolução da humanidade em 

relação ao bem-estar social.  

Neste contexto, o presente trabalho destina-se a realização do levantamento 

de riscos existentes em uma empresa que trabalha com fabricação de papel, 

levando em consideração os quesitos exigidos na NR-12 e NR-10. Para a execução 

desde, será adotado o método de análise prévia de riscos denominado como HRN 

para avaliação dos riscos existentes nas máquinas e equipamentos, visando 

elaborar um plano de ação para futuras melhorias.  

D� ������ ��� Chibinski (2011), inicialmente a preocupação com a saúde do 

trabalhador, iniciou-se durante a revolução industrial, porém sem órgãos 

fiscalizadores, as indústrias desta época, não respeitavam os limites de carga 

horária assim como também a idade mínima para contratar trabalhadores, com isso, 

no decorrer da história surgiram órgãos governamentais que passaram a fiscalizar e 

melhorar as normativas que tratam dos direitos dos trabalhadores, no Brasil não foi 

diferente, em 1978 foi criado pelo CLT as normas regulamentadoras, que tratam dos 

direitos dos trabalhadores dentro das indústrias. 

Neste contexto surge o problema deste trabalho de pesquisa, tratando-se da 

questão de: Como elaborar um plano de ação, em uma indústria de processamento 

de papel, através do método de análise prévio de riscos HRN (Hazard Rating 

Number)? 

O método de avaliação de riscos em máquinas e equipamentos HRN, tem por 

objetivo quantificar todos os riscos e perigos encontrados em uma 

máquina/equipamento, ou máquinas/equipamentos, e classifica-los de acordo com a 

probabilidade de ocorrência, frequência de exposição, grau da possível lesão e o 

número de pessoas sob o risco, desta forma quantificando o nível de risco existente 

nesta máquina.  

Diante disto, para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma 

inspeção técnica na planta de fabricação de papel, baseada em critérios 

estabelecidos na NR-12 e na NR-10, que tratam da adequação de máquinas e 
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equipamentos e da segurança em instalações elétricas respectivamente, onde, a 

partir deste, realizou-se uma análise quantitativa seguindo o método HRN. 

Para fazer uma análise de qualidade, é preciso respeitar rigorosamente todos 

os critérios deste método, verificando qual a probabilidade de ocorrência de 

acontecer um acidente, qual a frequência de exposição que os trabalhadores estão 

expostos ao risco, qual o grau da possível lesão caso aconteça um acidente, e qual 

é o número de pessoas que estão expostas a esse risco. 

O objetivo geral do trabalho é então, realizar uma análise preliminar dos 

riscos existentes em uma planta de fabricação de papel, identificar e apresentar os 

principais riscos existentes, aplicar o método de análise de riscos HRN, para 

determinar o grau de riscos, e por último propor melhorias seguindo as 

recomendações da expressas na NR-12 e NR-10. Buscando sanar a esses 

requisitos enumeram-se as seguintes etapas: 

a) Levantar os riscos existentes na planta de processamento de papel; 

b) Efetuar pesquisa bibliográfica técnica pertinente a saúde e segurança do 

trabalho, assim como as Normas regulamentadoras;  

c) Desenvolver a análise prévia de riscos seguindo o método HRN;  

d) Apresentar as possíveis soluções de acordo com as Normas 

regulamentadoras número 10 e 12. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo a Normalização da UNIARP (2013), o desenvolvimento é a 

fundamentação lógica do trabalho, tendo por finalidade ponderar confrontar e 

comprovar o mesmo. Esta por sua vez é o corpo do trabalho, vindo a ser a parte 

mais ampla com intuito de comunicar os resultados dos estudos e pesquisas. 

O referencial teórico informa o conjunto de conhecimento no qual o trabalho 

estará envolvido, nesse capítulo apresentam-se as referências de autores dando 

fundamento teórico para o projeto em questão. As obras que integram termos de 

conhecimento da sua área são analisadas, apresentando-se em um texto de 

preparação própria, fazendo uma apreciação do conteúdo das obras (THOMÉ, 

2008).  

Segundo UNIARP (2011, p.17) no referencial teórico o aluno tem por objetivo 

modelar uma moldura do tema apresentando conceitos, realizando uma ligação 

entre a bibliografia pesquisada e o problema formulado:  

 
O assunto deve apresentar os seus limites e confrontações, contendo 
citações e depoimentos de autores, com a devida referência e 
argumentações. Esta seção do projeto serve para dar embasamento teórico 
na realização da pesquisa. Com efeito, o referencial teórico também mostra 
o entendimento do pesquisador acerca do assunto, bem como os autores 
utilizados. 

 

2.1 SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Segundo Chibinski (2011), a definição de segurança do trabalho evoluiu de 

acordo com as atividades desenvolvidas pelo ser humano no decorrer da história, 

onde primeiramente, essas atividades estavam voltadas a coleta e a caça, porém 

por volta de 1700, o italiano Bernardino Ramazzini publicou uma obra que constava 

cinquenta profissões e suas respectivas doenças associadas. 

O mesmo autor pondera, que com no período da revolução industrial que se 

iniciaram as preocupações com os direitos do trabalhador, pois o mesmo era 

submetido a jornadas de trabalho extensas e exaustivas, além do descumprimento 

de regras pela parte patronal, que até então não eram descentemente fiscalizadas, 

pela falta de órgãos fiscalizadores. Neste mesmo período iniciou-se a introdução das 

primeiras medidas de higiene nos ambientes de trabalho. 
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A partir destas medidas de higiene, desenvolveu-se atividades que focam a 

prevenção de doenças, não mais somente a prevenção contra acidentes. Com isso, 

em 1957, a OMS (Organização Internacional do trabalho), estabeleceu alguns 

objetivos para a saúde ocupacional, sendo elas: 

a) Gerar e manter mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores em todas as atividades. 

b) Precaver todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas 

condições do trabalho. 

c) Proteger os trabalhadores contra os riscos de agentes nocivos à saúde. 

d) Alocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas 

capacidades fisiológicas e psicológicas. 

e) Harmonizar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. 

De acordo com Chibinski (2011), somente em 1941 que se iniciaram as 

primeiras associações voltadas para segurança do trabalho no Brasil, com a ABPA 

(Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes), porém as normas 

regulamentadoras só foram aprovadas em 1978, obrigando as empresas que as 

cumprissem. 

 

2.1.1 Normas Regulamentadoras 

 

Segundo o MTE (2018), as Normas Regulamentadoras ou NR’s, são 

normativas com caráter de lei, ou seja, o seu descumprimento pode acarretar em 

infração penal, estas normas tratam relativamente da segurança e medicina do 

trabalho, são de caráter obrigatório pelas empresas privadas e públicas, assim como 

também, os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

De acordo com Chibinski (2011), e o MTE (2018), estão em vigor 36 normas 

regulamentadoras, que desde 1978 sofreram modificações, sendo a última 

atualização em 12 de novembro de 2018, abaixo, segue relação de normas 

regulamentadoras: 

· NR-01 - Disposições Gerais; 

· NR-02 - Inspeção Prévia; 

· NR-03 - Embargo e Interdição; 
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· NR-04 - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho – SSMT; 

· NR-05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 

· NR-06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI; 

· NR-07 - Programa de controle médico de saúde ocupacional; 

· NR-08 – Edificações; 

· NR-09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

· NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

· NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais; 

· NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

· NR-13 - Caldeiras, vasos de pressão e tubulação; 

· NR-14 – Fornos; 

· NR-15 - Atividades e Operações Insalubres; 

· NR-16 - Atividades e Operações Perigosas; 

· NR-17 – Ergonomia; 

· NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção; 

· NR-19 – Explosivos; 

· NR-20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis; 

· NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto; 

· NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração; 

· NR-23 - Proteção Contra Incêndios; 

· NR-24 - Condições Sanitárias e conforto nos Locais do Trabalho; 

· NR-25 - Resíduos Industriais; 

· NR-26 - Sinalização de Segurança; 

· NR-27 - Registro profissional do técnico de segurança do trabalho 

(revogada); 

· NR-28 - Fiscalização e Penalidades; 

· NR-29 - Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho 

portuário; 

· NR-30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário; 
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· NR-31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, 

Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura; 

· NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde; 

· NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; 

·  NR-34 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção, reparação e desmonte naval; 

· NR-35 - Trabalho em altura; 

·  NR-36 - Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e 

processamento de carnes e derivados. 

 

2.1.1.1 Norma regulamentadora número 12 

 

 De acordo com Michels (2015), que após uma falha técnica e/ou humana, a 

máquina ou equipamento deve ficar em estado seguro, sendo esta garantida, por 

dispositivo de segurança que impeça a desordem do sistema extinguindo a 

possibilidade de acidentes, com danos materiais e principalmente lesões nas 

pessoas que estão neste ambiente. 

 Segundo a Schmersal (2018) a Norma Regulamentadora número 12, é uma 

norma do Ministério do Trabalho e emprego, que indica o que deve ser feito em 

máquinas e equipamentos, utilizada para torná-los seguros assim como, projetar 

uma nova máquina, assegurando um perfeito funcionamento da mesma, e 

garantindo a segurança do operador, evitando riscos de acidentes no trabalho. Esta 

Norma e seus respectivos anexos definem as referências técnicas, e princípios 

fundamentais assim como também, medidas de proteção para garantir a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores estabelecendo os requisitos mínimos para a 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto, utilização de 

máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, 

comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades 

econômicas, sem prejuízo da observância no que diz respeito as demais Normas 

Regulamentadoras. 

 Conforme o MTE (2018), a Norma regulamentadora número 12 possui doze 

anexos, que falam a respeito das disposições gerais, sendo estes: 
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· ANEXO I - Distâncias de segurança e requisitos para o uso de detectores de 

presença optoeletrônicas; 

· ANEXO II - Conteúdo programático da capacitação; 

· ANEXO III - Meios de acesso permanentes; 

· ANEXO IV – Glossário; 

· ANEXO V – Motosserras; 

· ANEXO VI - Máquinas para panificação e confeitaria; 

· ANEXO VII - Máquinas para açougue, mercearia, bares e restaurantes; 

· ANEXO VIII - Prensas e similares; 

· ANEXO IX - Injetora de materiais plásticos; 

· ANEXO X - Máquinas para fabricação de calçados e afins; 

· ANEXO XI - Máquinas e implementos para uso agrícola e florestal; 

· ANEXO XII - Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e 

realização de trabalho em altura; 

· CARTILHA NR-12 (máquinas de couro). 

 

Esta norma regulamentadora traz algumas definições gerais para os 

dispositivos de partida/parada e acionamento de máquinas e equipamentos, como o 

item 12.24, que trata do projeto e instalação destes: 

· Não se localizem em zonas de risco; 

· Permitam-se ser acionadas ou desligadas em caso de emergência por outra 

pessoa que não seja o operador; 

· Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador, ou de 

forma acidental; 

· Não acarretem riscos adicionais, e não apresentem formas de ser burlados. 

 

No item subsequente, 12.25, diz respeito que em hipótese alguma a máquina 

ou equipamento deve funcionar de forma automática ao reenergizar, assim como 

também o item 12.32, fala sobre dispositivos de bloqueio para evitar energização de 

máquinas e equipamentos que possam apresentar risco a saúde e integridade de 

pessoas. 

Quando necessário deve-se instalar equipamentos de sinalização visual e/ou 

sonora como medida de alerta adicional, conforme disposto no item 12.34 da NR-12, 
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Além do item 12.36 que diz respeito das condições mínimas para acionamento de 

partida, parada e controle que compõem a interface de operação de máquinas e 

equipamentos fabricados a partir de 24 de março de 2012: 

· Funcionar em extra baixa tensão de até 25Vca ou de até 60Vcc, ou ser 

adotada outra medida de proteção contrachoques elétricos, conforme Normas 

Técnicas oficiais vigentes. 

 

Esta norma regulamentadora traz algumas definições gerais para adequações 

de máquinas e equipamentos, como o item 12.38 da NR-12 que diz respeito das 

zonas de perigo de máquinas e equipamentos, que devem possuir sistemas de 

segurança, sendo estes fixos, móveis, e dispositivos de segurança interligados para 

garantir a segurança. Em processos que apresentem risco de acidente, as partes 

das máquinas devem apresentar grades de 1,8m de altura no mínimo, com portões 

inter travados com dispositivos eletromagnéticos que desliguem o funcionamento da 

máquina imediatamente, assim que o portão for aberto, da mesma forma, não 

permitindo sua partida, com o mesmo aberto, restringindo desta forma o acesso a 

área de risco no momento da operação.  

O item 12.41 da NR-12, que define proteção fixa como sendo uma barreira 

que deve ser instalada com elementos de fixação que só possam ser removidos com 

auxílio de ferramentas, desta forma, não permitindo sua fácil remoção, devendo 

este, ser fixado em elementos fixos da máquina, e/ou, periféricos fixos próximos ao 

equipamento que se deseja isolar o acesso, ressaltando que estas proteções fixas 

devem ser associadas a dispositivos de inter travamento. 

Assim como no item 12.44 da NR-12, que trata das proteções móveis, que 

são implantadas em elementos girantes que necessitam supervisão e acesso ao 

mesmo, desta forma, deve-se implantar uma proteção móvel que possua dispositivo 

de Inter travamento, que impossibilite a sua abertura no momento de operação, 

assim como também em movimentos inerciais de parada do disposto girante. 

Estas proteções devem ser projetadas de modo que garanta, os seguintes 

quesitos de segurança identificados no item 12.49 da NR-12: 

· Cumprir suas funções adequadamente durante a vida útil da máquina, 

impedindo o acesso a zona de perigo; 

· Ser fabricado em material resistente e que garanta a projeção de peças, 

materiais e partículas; 
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· Fixação que garanta a estabilidade e a resistência mecânica compatível 

aos respectivos esforços requeridos; 

· As proteções não devem apresentar pontos de esmagamento ou 

agarramento com partes da máquina ou com outras proteções; 

· Não apresentar arestas e nem saliências que possam causar ferimentos; 

· As proteções devem ser resistentes as condições do ambiente que forem 

instaladas; 

· Devem ser projetadas de modo que evitem ser burlados, e que também 

facilitem a limpeza da mesma além de possibilitar a reposição de possíveis 

partes estragadas; 

· Possuir seus dispositivos de inter travamento protegidos contra sujidade, 

poeiras e corrosão, não acarretando em riscos adicionais. 

 

O item 12.70 da NR-12 fala a respeito de proteções nos meios de acesso, 

exceto escada marinheiro e elevador, devem conter proteções contra queda 

apresentando as seguintes características: 

· Ser dimensionados, edificados e adsorvidos de modo seguro e resistente, 

de forma a suportar os esforços que podem vir a exigir da estrutura; 

· Ser construído com material resistente a intempéries e corrosão; 

· Possuir barra superior de 1,10m a 1,20m de altura em relação ao piso 

acabado ao longo de toda a extensão, em ambos os lados; 

· A barra superior não deve possuir superfície plana, a fim de evitar a 

colocação de objetos, que possam vir a cair; 

· Possuir rodapé de, no mínimo, 0,20m de altura e travessão intermediário a 

0,70m de altura em relação ao piso, localizado entre o rodapé e a barra 

superior. 

 

No item 12.116 da NR-12 São identificados os critérios sobre a sinalização de 

segurança em máquinas e equipamentos, bom como também da identificação de 

tubulações para fluidos industriais, condutos para rede elétrica, etc. Estas 

identificações de segurança devem conter advertências para os trabalhadores e 

terceiros, sobre quais riscos que os mesmos estarão expostos, devem conter 

também se necessário as instruções de operação e manutenção. 
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No item 12.146 e 12.147 da NR-12, devem ser respeitados requisitos para 

circulação de empilhadeiras, devendo haver treinamento dos operadores seguindo 

recomendações como carga horária mínima de 8h, identificação dos mesmos, e 

habilitação renovada a cada ano mediante exames médicos, conforme disposições 

da NR-7 e NR-11.  

 

 

2.1.1.2 Norma regulamentadora número 10 e NBR-5410 

 

C������� � ��� �2018�� � !� "���� #�$%&����!����� � !�'�&��� as 

condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos, visando garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta 

ou indiretamente, trabalhem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

Ainda de acordo com o MTE, esta NR se aplica às fases de geração, 

transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, incluindo as também as 

etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção pertinentes as 

instalações elétricas assim como também, os trabalhos realizados nas suas 

adjacências.  

De acordo com a ABNT (2004), a NBR-5410, Estabelece as condições 

básicas que dizem respeito as instalações elétricas de baixa tensão (Tensões 

inferiores a 1000V, e frequências até 400Hz, em corrente alternada e 1500V em 

corrente contínua), no intuito de garantir a segurança de pessoas e animais. 

Estas duas normas tratam de aspectos que serão relevantes para a análise 

preliminar de riscos, sendo um destes, o item 12.14 da NR-10 que trata dos abrigos 

que os condutores elétricos devem possuir, para garantir a segurança da instalação 

e dos profissionais que trabalharão com as mesmas, estes abrigos devem proteger 

contrachoques elétricos, incêndio, explosões, etc.  

O item 12.15 da NR-10 fala a respeito do aterramento elétrico das instalações 

elétricas, carcaças de máquinas e equipamentos, abrigos (condutos, eletrocalhas, 

eletrodutos canaletas metálicas), etc.  No item subsequente 12.16, esta norma 

regulamentadora, trata das condições que os condutores elétricos devem estar 

dispostos e protegidos em abrigos adequados, ou seja, os mesmos devem estar 

protegidos de agentes como umidade, corrosão, e outros agentes que possam 

danificar a isolação dos condutores, levando a possíveis acidentes 
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2.1.2 Análise preliminar de riscos 

 

De acordo com Barros (2013), a análise preliminar de riscos, ou simplesmente 

APR, é uma metodologia que tem como principal intuito, identificar os principais 

perigos existentes em plantas industriais, equipamentos e máquinas. Esta análise 

busca identificar os eventos perigosos, as causas e suas consequências, para assim 

estabelecer medidas de controle. 

O mesmo auto pondera, que após identificados os principais riscos, estes 

devem ser tratados como prioridades, ou seja, quão mais perigoso uma situação ou 

máquina/equipamento seja, esta deverá ser tratada o quanto antes, para isso é 

realizado uma avaliação qualitativa referente aos riscos associados. Para a 

realização de uma APR, são necessários alguns dados iniciais como: 

· Dados demográficos; 

· Dados Climatológicos; 

· Instalações; 

· Premissas de projeto; 

· Especificações técnicas de projeto; 

· Especificações de equipamento; 

· Layout da instalação; 

· Descrição dos principais sistemas de proteção e segurança; 

· Substâncias; 

· Propriedades físicas e químicas; 

· Características de inflamabilidade; 

· Características de toxicidade. 

De acordo com a metodologia da APR, os cenários de acidente devem ser 

classificados em categorias de frequência, as quais fornecem uma indicação 

qualitativa da frequência esperada de uma dada ocorrência para cada um dos 

respectivos cenários. Abaixo dados expressos na tabela 1: 

 

Tabela 1 -  Categorias de Frequências de ocorrência dos cenários 

C�!�$��(� D����(��)*� 
F�(+� ��

frequência anual 
, �+!�������!� F-10-4 P�  ./�&� �� (�:��/;/�& ��



23 
 

����!� ������� �%���!� � /(�� o!(& �� 
processo e instalação 

B Remota 10-4<f<10-3 
"*�  � � :��� N%� ������
durante a vida útil do processo/ 
instalação 

C I�:��/;/�& 10-3<f<10-2 
P�%�� :��/;/�& N%� ������
durante a vida útil do processo/ 
instalação 

D P��/;/�& 10-2<f<10-1 
� :����� ������� �!E %�� /�<
durante a vida útil do 
processo/instalação 

� F��N%��!� �f10-1 
� :����� ������� várias vezes 
durante a vida útil do processo/ 
instalação 

=>?@GH BARROS (2013, p.80) 
 

 Barros (2013), define também que os cenários de acidente também devem 

ser classificados em categorias de severidade, as quais fornecerão uma indicação 

qualitativa da severidade esperada de ocorrência para cada um dos respectivos 

cenários identificados, abaixo na tabela 2 podemos identifica-los: 
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Tabela 2 - Categorias de severidade dos riscos identificados 
C�!�$��(� D����(��)*� D� ��()*�J�����!��. ticas 

I D� :��<./�& 

K Sem danos ou danos insignificantes aos 

equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente; 

- Não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de 

terceiros (não funcionários) e/ou pessoas (indústrias e 

comunidade); o máximo que pode ocorrer são casos 

de primeiros socorros ou tratamento médico menor 

II ���$(��& 

K Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ou 

ao meio ambiente (os danos materiais são controláveis 

e/ou de baixo custo de reparo);

K Lesões leves em empregados, prestadores de serviço 

ou em membros da comunidade.

III Crítica

K Danos severos aos equipamentos, à propriedade 

e/ou ao meio ambiente;

K Lesões de gravidade moderada em empregados, 

prestadores de serviço ou em membros da 

comunidade (probabilidade remota de morte);

K Exige ações corretivas imediatas para evitar seu 

�� ��'�����!� �� ��!; !����d

IV C�!� !�L�(�� 

K Danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade 

e/ou ao meio ambiente (reparação lenta ou 

impossível);

K Provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas 

(empregados, prestadores de serviços ou em membros 

da comunidade).

Fonte: BARROS (2013, p.81) 
 

 O mesmo autor pondera, que esta técnica é mais abrangente, pois permite 

observar a ocorrência de cada um dos eventos, e cruzar com as respectivas causas, 

obtendo-se uma avaliação qualitativa da severidade das consequências, e a 

frequência de ocorrência, isso tudo através da matriz de riscos, ver tabela 3: 
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Tabela 3 - Matriz de riscos 
, B C D � 

IM 2 3 4 5 5

III 1 2 3 4 5

II 1 1 2 3 4

I 1 1 1 2 3

=>?@GH OQRRST UVWXYZ [\]V) 
 

 Na tabela 3, matriz de riscos, podemos associar a seguinte legenda para 

auxiliar na interpretação da mesma: 

Severidade: 

· I desprezível; 

· II Marginal; 

· III Crítica; 

· IV catastrófica. 

Frequência: 

· A extremamente remota; 

· B remota; 

· C improvável; 

· D Provável; 

· E frequente. 

Risco: 

· 1 Desprezível; 

· 2 Menor; 

· 3 Moderado; 

· 4 Sério; 

· 5 Crítico. 

 

2.1.2.1 Categoria de riscos 

 

 De acordo com Pinto (2014), a avaliação de riscos pode ser classificada de 

acordo com a especificação da categoria de risco, seguindo o método de avaliação 

presente na NBR-14153, visualizar figura 1: 
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Figura 1 - Matriz de categoria de riscos 

 
Fonte: ABNT, 1998. 

 

 Para melhor explicar o diagrama representado na imagem 1, segue abaixo 

legenda para esclarecer o procedimento (Pinto, 2014): 

Gravidade da lesão: 

· S1 – Lesão Leve (normalmente reversível); 

· S2 - Ferimento sério (normalmente irreversível) incluindo morte. 

Frequência e/ou tempo na área de perigo: 

· F1 - Raro a relativamente frequente e/ou baixo tempo de exposição; 

· F2 - Frequente a contínuo e/ou tempo de exposição longo. 

Possibilidade de se evitar o dano: 

· P1 - Possível sob condições específicas; 

· P2 - Quase nunca possível. 

 

De acordo com o mesmo autor, cada categoria de risco, deve seguir as 

seguintes recomendações: 

· Categoria 2: o sistema de segurança deverá ser projetado de forma que os 

mesmos sejam verificados em intervalos adequados pelo sistema de 

comando da máquina, essa verificação deve ser efetuada na partida da 
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máquina, antes de qualquer situação de perigo e durante todo o processo de 

operação da máquina; 

· Categoria 3: Em qualquer falha e/ou defeito, o sistema de segurança da 

máquina deverá ser acionado, ou seja, quando o comportamento do sistema 

permite que o acúmulo de falhas não detectados não leve a perda da função 

de segurança da máquina;  

· Categoria 4: Os sistemas de segurança devem ser projetados de forma que, 

uma falha isolada em qualquer parte da máquina, não deverá levar a perda 

das funções de segurança, ou seja, essa falha deverá ser detectada antes ou 

durante a próxima atuação da função de segurança. 

 

2.1.2.2 Método de avaliação de riscos HRN (Hazard rating Number) 

 

 Conforme Silva, Souza (2011), HRN, é o método quantitativo, onde valores 

numéricos são atribuídos para:  

· Probabilidade de ocorrência de um dado dano; 

· Frequência de exposição a este risco; 

· Gravidade desta possível lesão; 

· Número de pessoas expostas ao risco.  

Abaixo pode-se visualizar a determinação da estimativa de risco pelo método 

HRN, expressa na formula 1: 

 

a) Cálculo da estimativa de risco: 

 

'&()&'&*+!&'&#+ �1) 

Onde: 

$% = Probabilidade de Ocorrência do Dano (tabela 4); 

() = Frequência de Exposição ao Risco (tabela 5);  

*+! = Gravidade da Possível Lesão (tabela 6); 

#+ = Número de Pessoas Expostas (tabela 7). 
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As tabelas subsequentes, irão representar os dados que serão avaliados e 

substituídos na fórmula 1, para desta forma obter o número HRN pertinente ao risco. 

Abaixo, na tabela 4 está expresso o valor da probabilidade de acontecer um 

determinado acidente: 

 

Tabela 4 - Probabilidade de ocorrência. 
P��'�'(&(���� �� �����^��(� �_`� 

0�033 a%� � (�:�  ./�& P��� ������� �� �(��%� !b��(� �+!����  
1 ,&!����!� (�:�  ./�& �� :��� ������� 
1�5 I�:��/;/�& ��'��� �����'./�& 
2 P�  ./�& �� �*� % %�& 
5 ,&$%�� Cc���� P��� ����!���� 
8 P��/;/�& e��  %�:�� �  
10 �%(!� P��/;/�& � :�����  
15 C��!�<� e�� Do/(�� 

=>?@GH ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\q) 
 

A tabela 5 está expresso o valor pertinente a frequência que um determinado 

acidente pode ocorrer: 

Tabela 5 - Frequência da exposição 
F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 

0�5 ,�%�&���!� 
1 ��� �&���!� 
1�5 e�����&���!� 
2�5 D(��(����!� 
4 �� !���� �� c��� 
5 C�� !��!����!� 

=>?@GH ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RAVENA (2017, p.8) 

A tabela 6 está expresso o grau da lesão que determinado acidente pode 

causa em um ou mais trabalhadores: 

Tabela 6 - Grau da possível lesão 
r��% �� :�  ./�& &� *� �DPs� 

0�1 ,����c*� J � ���(�)*� 
0�5 D(&�����)*o / corte / enfermidade leve 
1 F��!%�� &�/� �� �  � – dedos das mãos e dedos dos pés 
2 F��!%�� $��/� �� �  � – mão / braço / perna 
4 P��da de 1 ou 2 dedos das mãos / dos pés 
8 ,�:%!�)*� �� :���� J �*�� :���� :���(�& �� �%�()*� �% /( *� 

10 
,�:%!�)*� de duas pernas, ou mãos, perda parcial da audição ou visão 
em ambos ouvidos 

12 ������(���� :�������!� �% ��.!(�� 
15 F�!�&(���� 
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Fonte: GIÁVERA, VIOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.8) 

A tabela 7 representa o número de pessoas que estão expostas a um 

determinado risco: 

Tabela 7 - Número de pessoas expostas ao risco 
"o���� �� :�  �� �+:� !� �� �( �� �"P� 

1 1 – 2 pessoas 
2 3 – 7 pessoas 
4 8 – 15 pessoas 
8 16 – 50 pessoas 
12 ��( N%� 50 :�  ��  

=>?@GH ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ (2017, p.8) 

 Por último, após selecionados os valores de cada uma das variáveis, os 

mesmos devem ser substituídos na fórmula 1, para a obtenção do valor do HRN, 

este por sua vez, deve ser comparado com os dados da tabela 8, para assim, ser 

determinado o grau de risco existente. Abaixo pode-se visualizar a tabela 8: 

Tabela 8 - Grau de risco calculado 
r��% �� �( �� ��&�%&��� 

t�� �uvwx �y�z 

0 – 1 #��� ,:�� ��!� %� �./�& �� �( �� �%(!� :�N%��� 

1 – 5 B�(+� ,:�� ��!� %� �./�& �� �( �� a ser avaliado 

5 – 50 ,!��)*� ,:�� ��!� �( �� �� :�!���(�& 

50 – 100 e($�(�(��!(/� 
,:�� ��!� �( �� N%� ����  (!�� �� ���(�� ��

segurança no prazo máximo de uma semana

100 � 500 ,&!� 
,:�� ��!� �( �� N%� ����  (!�� �� ���(�� ��

segurança no prazo máxi�� �� %� �(� 

��(�� 500 �+!����
,:�� ��!� �( �� N%� ����  (!�� �� ���(�� ��

segurança imediata.

Fonte: GIÁVERA, VIOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.9) 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

Ao longo da pós-graduação, percebeu-se a necessidade de elaborar uma 

análise quantitativa referente aos riscos envolvidos nas máquinas de processamento 

de papel, no qual fosse possível aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de 
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aula para o desenvolvendo e aplicação de um método que atendesse aos requisitos 

existentes na NR-12. Para que o desenvolvimento do trabalho fosse fundamentado, 

foi adotado o método de análise HRN, que atende aos requisitos exigidos na NR-12, 

desta forma verificou-se a necessidade de pesquisar sobre a análise de riscos, 

sobre as normas regulamentadoras que apresentam quesitos que foram avaliados 

na análise, para isso elaborou-se um método para definir e sugerir melhorias quanto 

aos principais riscos encontrados na planta de fabricação de papel. Para que o 

objetivo final seja obtido, elaborou-se o seguinte método para execução baseando-

se em: 

a) Realizar estudo referente as normas regulamentadoras que apresentam os 

requisitos para a análise; 

b) Identificar os principais pontos que apresentam riscos; 

c) Pesquisar referencial teórico técnico de análise de riscos segundo quesitos 

da NR-12; 

d) Definir as soluções para adequação de forma simples e barata; 

 

2.2.1 Pesquisa Informacional 

 

A pesquisa informacional serve para expressar de forma mais clara e sucinta 

as ideias envolvidas na análise, tendo como principal finalidade coletar informações 

que auxiliem a eliminar as possíveis dúvidas existentes sobre o mesmo, abrangendo 

desde a coleta de dados, e as exigências apresentadas nas normas 

regulamentadoras que deverão ser garantidas através do método de análise de 

riscos no momento da avaliação. 

A pesquisa será fundamentada através dos requisitos básicos solicitados para 

efetuar uma análise quantitativa de riscos, auxiliada desta forma pelo método HRN, 

normas, fabricantes de equipamentos de segurança para máquinas e equipamentos, 

entre outros.  

A estimativa das necessidades básicas para o desenvolvimento da análise é 

fundamentada a partir dos seguintes requisitos, levando em consideração as 

exigências predeterminadas neste trabalho: 
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a) Avaliação de riscos segundo requisitos das NR’s: realizar uma análise 

quantitativa sobre elementos girantes expostos, acionamentos elétricos, 

disposição de condutos; 

b) Recursos disponíveis: organizar o uso de recursos e o bom emprego de 

materiais; 

c) Prezar em soluções de fácil manutenção, utilizando recursos simples 

buscando eficiência e baixo custo. 

 

2.2.2 Pesquisa Técnica 

 

 A pesquisa técnica se baseia em definir os principais aspectos para efetuar a 

análise, buscando propor soluções para os riscos encontrados na planta de 

processamento de papel, estes, que por sua vez, vão em concordância aos 

requisitos de segurança definidos na pesquisa informacional, considerando 

características como fácil manutenção, eficiência com baixo custo, entre outras 

características técnicas expressas nas normas regulamentadoras, catálogos de 

fornecedores, auxiliado pela análise quantitativa HRN. 

 Nas etapas a seguir deste trabalho, serão apresentadas as análises, 

realizadas na planta de processamento de papel, referente aos riscos existentes na 

mesma. Estes foram fundamentados com base no capítulo 2.1 do referencial teórico. 

Os requisitos para realização da análise foi a verificação de elementos 

girantes expostos, acionamentos elétricos, disposição de condutores, sinalização de 

áreas de circulação, falta de proteções em locais de risco eminente. Estes aspectos 

foram observados, e através desta, foi realizado a análise preliminar de riscos 

seguindo o método HRN. 

 

2.2.2.1 Falta de proteções, e proteções ineficientes 

 

Neste capítulo será realizado a análise preliminar de riscos em máquinas e 

equipamentos, que apresentam partes móveis expostas, ou com proteções 

ineficientes, desrespeitando aos itens 12.44, 12.45, 12.49 da NR-12 que tratam de 

proteções móveis e proteções fixas, além do item 12.70 da NR-12 que diz respeito 

as proteções que evitem quedas em áreas de risco, mais especificadamente guarda 

corpos para proteção dos trabalhadores. 
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2.2.2.1.1 Sistema de transmissão da Bomba centrífuga 01 

 

 Conforme pode ser visualizado na figura 2, existem partes girantes expostas 

na máquina de papel e seus respectivos periféricos, onde podemos verificar a falta 

de sinalização e de proteção no elemento girante da bomba centrífuga, eixo, polia e 

mancal que são responsáveis pela transmissão do sistema mecânico, não 

atendendo ao item 12.41 da NR-12 que trata das proteções fixas:  

 

Figura 2 - Elemento girante exposto (bomba centrífuga) 

 
Fonte: Própria. 

 

Segundo a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo muito alto, 

desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo com a 

tabela 9: 

 

Tabela 9 - Análise HRN (bomba centrífuga) 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  .vel dano (DPH) 8 

,�:%!�)*� �� :���� J �*��

perda parcial da audição ou 

/( *� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 
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'&()&'&*+!&'&#+ 320 ,&!� 

=>?@GH Adaptado de GIÁVERA, VIOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.9) 

 
 

2.2.2.1.2 Proteção deficiente de eixo 

 

 Conforme pode ser visualizado na figura 3, existem partes girantes expostas 

no acionamento da bomba centrífuga, existe uma proteção que não protege todos os 

elementos girantes da bomba não atendendo ao item 12.49 da NR-12 que diz 

respeito às características das proteções fixas:  

 

Figura 3 - Eixo da Bomba centrífuga 02 

 
Fonte: Própria. 

 

Segundo a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo significativo, 

desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo com a 

tabela 10: 

 

Tabela 10 - Análise HRN (bomba centrífuga 2) 
,�;&( � s#" {�na de perigo C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 5 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 4 
P���� �� 1 �% 2 ���� �� 

�*� J �� :E  
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"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 50 e($�(�(��!(/� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.1.3 Bomba de circulação de massa 

 

Conforme pode ser visualizado na figura 4, existem proteções não eficientes 

na bomba centrífuga de circulação de massa, não atendendo ao item 12.49 da NR-

12 que diz respeito às características das proteções fixas: 

 

Figura 4 - Proteção bomba de circulação de massa. 

 
Fonte: Própria. 

 

Segundo a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo significativo, 

desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo com a 

tabela 10: 

Tabela 10 - Análise HRN bomba centrífuga de massa. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 5 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 4 
P���� �� 1 �% 2 ���� �� 

�*� J �� :E  

"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 50 e($�(�(��!(/� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mOELHO, RAVENA (2017, p.9) 
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2.2.2.1.4 Proteção fixa faltante em válvula 

 

 De acordo com a figura 5, não existe proteção na válvula tipo guilhotina, não 

atendendo ao item 12.41 da NR-12 que diz respeito às características das proteções 

fixas: 

 

Figura 5 - Proteção fixa faltante em válvula. 

 
Fonte: Própria. 

 

Segundo a análise HRN, podemos identificar o risco como merecendo 

atenção, desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo 

com a tabela 11: 

 

Tabela 11 - Análise HRN da válvula guilhotina. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 2 P�  ./�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 4 
P���� �� 1 �% 2 ���� �� 

�*� J �� :E  

"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 20 ,!��)*� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 
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2.2.2.1.5 Proteções na mesa plana (acionamento) 

 

 De acordo com a figura 6, não existe proteção para os operadores na mesa 

plana, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12 que diz respeito às 

proteções fixas e a proteções que evitem contatos diretos e quedas em áreas de 

processos respectivamente: 

 

Figura 6 - Mesa plana. 

 
Fonte: Própria. 

 

Segundo a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo alta, desta 

forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo com a tabela 12, 

e foi levado em consideração o item 12.70 da NR-12 que trata de proteções contra 

quedas: 

 

Tabela 12 - Análise HRN na mesa plana. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 5 ,&$%�� Cc���� 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 8 

,�:%!�)*� �� :���� J �*��

perda parcial da audição ou 

/( *� 
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"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 200 ,&!� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.1.6 Proteções no cilindro de feltro 

 

De acordo com a figura 7, não existe proteção para os operadores nos 

arredores do cilindro de feltro, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12 que 

diz respeito às proteções fixas e a proteções que evitem contatos diretos e quedas 

em áreas de processos respectivamente: 

 

Figura 7 - Cilindro de feltro. 

 
Fonte: Própria. 

 

De acordo com a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo 

extrema, desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo 

com a tabela 13, e foi levado em consideração o item 12.70 da NR-12 que trata de 

proteções contra quedas: 

 

Tabela 13 - Análise HRN do cilindro de feltro. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 8 

,�:%!�)*� �� :�rna / mão, 

perda parcial da audição ou 

/( *� 
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"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 512 �+!���� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.1.7 Proteção na transmissão do acionamento da prensa.  

 

De acordo com a figura 8, existe proteção ineficiente no sistema de 

transmissão do acionamento da prensa, não atendendo ao item 12.49 da NR-12 que 

diz respeito às proteções fixas em elementos girantes de máquinas e equipamentos: 

 

Figura 8 - Elemento girante exposto. 

 
Fonte: Própria. 

 

De acordo com a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo alto, 

desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo com a 

tabela 14, e foi levado em consideração o item 12.49 da NR-12 que trata de 

proteções fixas inexistentes, ou inadequadas: 

 

Tabela 14 - Análise HRN da proteção do acionamento da prensa. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 8 

,�:utação de perna / mão, 

perda parcial da audição ou 

/( *� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 
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'&()&'&*+!&'&#+ 320 ,&!� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.1.8 Falta de Proteção em área de circulação.  

 

De acordo com a figura 9, não existe proteção para os operadores na área de 

circulação, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12 que diz respeito às 

proteções fixas e a proteções que evitem contatos diretos e quedas em áreas de 

processos respectivamente: 

 

Figura 9 - Área de circulação sem proteções. 

 
Fonte: Própria. 

 

De acordo com a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo 

significativo, desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de 

acordo com a tabela 15, e foi levado em consideração os itens 12.49, 12.66 e 12.70 

da NR-12 que trata de e proteções fixas, proteções contra quedas e contatos 

involuntários com partes móveis de máquinas e equipamentos: 
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Tabela 15 - Análise HRN da área de circulação. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �corrência (PO) 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 2 
F��!%�� $��/� �� �  � J

�*� J '��)� J :���� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 80 e($�(�(��!(/� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.1.9 Proteções inadequadas em polias do rolo de secagem. 

 

De acordo com a figura 10, não existe proteção eficiente para os operadores 

nos arredores da polia do rolo de secagem, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 

da NR-12 que diz respeito às proteções fixas e a proteções que evitem contatos 

diretos e quedas em áreas de processos respectivamente: 

 

Figura 10 - Polia do rolo de secagem. 

 
Fonte: Própria. 

 

De acordo com a análise HRN, podemos identificar o risco como sendo 

extrema, desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de acordo 

com a tabela 16, e foi levado em consideração os itens 12.49 e 12.70 da NR-12 que 

trata de proteções fixas, proteções móveis e proteções contra quedas: 
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Tabela 16 - Análise HRN do rolo de secagem. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 12 
������(���� :�������!� �%

��.!(�� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 768 �+!���� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.2 Condutores elétricos. 

 

Neste capítulo será realizado a análise preliminar de riscos em máquinas e 

equipamentos, que apresentam irregularidades quanto a instalação elétrica, 

desrespeitando aos quesitos apresentados na NR-10 e NBR-5410, que tratam das 

instalações elétricas e os trabalhos envolvidos com eletricidade, visando garantir a 

saúde e integridade destes. Será abordado itens como a falta de aterramento das 

instalações, assim como também a acomodação de condutores elétricos de forma 

inadequada. 

 

2.2.2.2.1 Disposição inadequada de condutores elétricos. 

 

De acordo com a figura 11, existem na planta de processamento de papel, a 

disposição inadequada de condutores elétricos, oferecendo desta forma, risco de 

acidentes, pois os mesmos deveriam atender aos requisitos mínimos da NR-10 e 

NBR-5410, que tratam das instalações elétricas, devendo as mesmas apresentar 

abrigos como canaletas, eletrocalhas, eletrodutos, etc: 
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Figura 11 - Disposição de condutores elétricos. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco com caráter que merece atenção, porém merecendo 

atenção, pois o mesmo necessita de adequações de acordo com a NR-10 e NBR-

5410, pois os condutores encontram-se em contato com umidade e/ou agentes 

corrosivos que podem danificar a isolação dos condutores elétricos, ocasionando 

futuramente em acidentes como choques elétricos, princípios de incêndio, e até 

mesmo explosões, desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de 

acordo com a tabela 17: 

 

Tabela 17 - Análise HRN Disposição inadequada de condutores elétricos. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 2 P�  ./�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J C��!� J

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 
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'&()&'&*+!&'&#+ 5�0 ,!��)*� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.2.2 Localização do acionamento elétrico dentro da área de risco. 

 

De acordo com a figura 12, o painel de acionamento da máquina encontra-se 

na área de risco da mesma, devendo esta ser adequada com portão e dispositivo de 

Inter travamento, não permitindo acesso no momento da operação conforme item 

12.38 da NR-12: 

Figura 12- Painel de acionamento na área de risco. 

 

Fonte: Própria. 
 

Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco com caráter significativo, pois o mesmo necessita de 

adequações de acordo com a NR-12 ao item 12.24, no que diz respeito a localização 

do acionamento da máquina, e do livre acesso a área de risco, desta forma, os 

requisitos foram especificados e quantificados de acordo com a tabela 18: 

 

Tabela 18 - Análise HRN Disposição inadequada de condutores elétricos. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 
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P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 5 ,&$%�� Cc���� 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 2 
F��!%�� $��/� �� �  � – 

�*� J '��)� J :���� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 50 e($�(�(��!(/� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.9) 

 

2.2.2.3 Identificação de áreas de circulação 

 

Neste subitem será realizado a análise preliminar de riscos em máquinas e 

equipamentos, que apresentam irregularidades quanto a identificação de segurança, 

não atendendo ao item 12.116 da NR-12, que trata da sinalização de áreas de 

circulação, assim como também das sinalizações de segurança pertinentes ao 

ambiente de trabalho. 

 

2.2.2.3.1 Falta de Identificação de áreas de circulação 

 

 Conforme figura 13, existem na planta de processamento de papel, a falta de 

identificação, ou identificação deficiente de áreas de circulação de pessoas, 

oferecendo desta forma, risco de acidentes, pois os mesmos deveriam atender aos 

requisitos mínimos do item 12.116 da NR-12 que trata da sinalização de segurança 

em instalações e áreas de circulação: 

 

Figura 13 - Sinalização das áreas de circulação. 

=>?@GH ���[��}\ 
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Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco de caráter alto, pois as tubulações e condutos não 

apresentam identificação de segurança, assim como as áreas de circulação não 

estão delimitadas, desta forma, os requisitos foram especificados e quantificados de 

acordo com a tabela 19: 

 

Tabela 19 - Análise HRN Identificações de segurança. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()ão (FE) 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 2 
F��!%�� $��/� �� �  � – 

�*� J B��)� J P���� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  4 8 – 15 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 256 ,&!� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.2.2.4 Condições inadequadas de trabalho 

Neste subitem será realizado a análise preliminar de riscos em máquinas e 

equipamentos, que apresentam irregularidades quanto as condições de trabalho, ou 

seja, trabalhos manuais em contato com equipamentos girantes, com risco de 

acidente eminente, e condições de trabalho que estão em contrariedades a NR-17 

que diz respeito a ergonomia, e aos itens 12.6.2, 12.7 e 12.8 da NR-12 que tratam 

da limpeza e organização dos ambientes de trabalho. 

 

2.2.2.4.1 Exposição a rolos da máquina enroladeira. 

Conforme figura 14, existem na planta de processamento de papel, operações 

manuais em locais de risco elevado, expostos a elementos girantes de máquinas e 

equipamentos, além de má organização e a falta de limpeza no ambiente, podendo 

ocasionar acidentes: 

 



46 
 

Figura 14 - Condição de trabalho com riscos de acidentes. 

 
Fonte: Própria. 

 

Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco de caráter alto, pois a falta de organização, limpeza e 

exposição as partes girantes da máquina através de trabalhos manuais, merecem 

atenção imediata para adequação, ver tabela de análise 20: 

 

Tabela 20 - Análise HRN trabalhos manuais. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 8 P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 12 
������(���� :�������!� �%

��.!(�� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 384 ,&!� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

 

2.2.2.4.2 Enroladeira sem dispositivos de segurança. 

Conforme figura 15, existem na planta de processamento de papel, processos 

sendo executados sem dispositivo de enclausuramento, permitindo acesso livre as 

áreas de risco como a área de operação da talha, e consequentemente a falta de 

dispositivos de supervisão de segurança como sensores e travas eletromagnéticas 

para portões: 

 



47 
 

Figura 15 - Retiradas de bobinas da enroladeira. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco de caráter alto, pois a falta de proteções fixas na área 

de processamento da operação, permitindo acesso livre a pessoas, apresentando-se 

discordante ao item 12.38 da NR-12 que trata de proteções fixas, com portões Inter 

travados com dispositivos eletromagnéticos, não permitindo o acesso durante o 

processo de operação da máquina, e dispositivo que interrompa os movimentos de 

subida e descida da talha em caso de invasão no perímetro de operação da mesma, 

além da falta de dispositivos de parada de segurança nos arredores da máquina, 

desta forma, podemos visualizar a tabela de análise 21: 

 

Tabela 21 - Análise HRN Enroladeira. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 5 ,&$%�� �c���� 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 12 
������(dade permanente ou 

��.!(�� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 480 ,&!� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 
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2.2.2.4.3 Limpeza de rolos. 

Conforme figura 16, existem na planta, processos sendo executados sem 

dispositivo de enclausuramento para isolação das zonas de risco, permitindo acesso 

livre a essas áreas, e consequentemente a falta de dispositivos de supervisão de 

segurança como sensores e travas eletromagnéticas para portões, assim como 

também dispositivos de parada de emergência: 

 

Figura 16 - Limpeza de rolos. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco de caráter alto, pois a falta de proteções fixas na área 

dos rolos, permite acesso livre a pessoas, apresentando-se discordante ao item 

12.38 da NR-12 que trata de proteções fixas, com portões Inter travados com 

dispositivos eletromagnéticos, não permitindo o acesso durante o processo de 

operação da máquina, além da falta de dispositivos de parada de segurança nos 

arredores da máquina, desta forma, podemos visualizar a tabela de análise 22: 

 

Tabela 22 - Análise HRN limpeza de rolos. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 5 ,&$%�� �cance 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 8 
,�:%!�)*� �� :���� J �*�

e perda parcial da visão e 
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�%�()*� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 200 ,&!� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghÁVERA, VIOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.9) 

 

2.2.2.4.4 Falta de proteção. 

De acordo com figura 17, existem na planta, a falta de proteção na máquina 

de papel, permitindo acesso livre as áreas de risco como a área de operação e 

formação de papel, e consequentemente a falta de dispositivos de supervisão de 

segurança como sensores, travas e dispositivos de parada: 

 

Figura 17 - Rolos de formação de papel. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Realizando-se a análise preliminar respeitando os requisitos da NR-12, 

podemos identificar um risco de caráter extremo, pois a falta de proteções fixas na 

área de processamento de papel, permite o acesso livre a pessoas, apresentando-

se discordante ao item 12.38 da NR-12 que trata de proteções fixas, com portões 

Inter travados com dispositivos eletromagnéticos, que não permitam o acesso 

durante a operação da máquina, além da falta de dispositivos de parada de 

segurança nos arredores da máquina, desta forma, podemos visualizar a tabela de 

análise 23: 

 

Tabela 23 - Análise HRN Setor de formação do papel. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 
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P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 10 �%(!� P��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 12 
������(���� :���anente ou 

��.!(�� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 600 �+!���� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

 

 Após realizada a análise preliminar da planta industrial, através do emprego 

do método HRN, seguindo aos requisitos presentes na NR-12, e seguindo 

recomendações de normas adjacentes como NR-10, NBR-5410 que tratam de 

instalações elétricas e de seus respectivos trabalhos a fim, constatou-se inúmeras 

irregularidades que serão tratadas com propostas de adequação nos subitens 

seguintes deste trabalho, permitindo-se desta forma, realizar uma nova análise 

seguindo-se a metodologia HRN, para comprovar que através das melhorias que 

serão sugeridas, pode-se deixar a planta de processamento de papel em 

conformidade com a NR-12 e demais normas vigentes e a complementam. 

 

2.3.1 Partes girantes expostas  

 

 Após a constatação de não conformidade ao item 12.41 da NR-12 que trata 

das proteções fixas, foi sugerida a instalação de proteção fixa sobre o eixo girante 

do sistema de transmissão da bomba centrífuga, devendo este ser fixado com 

elementos de fixação que só possam ser removidos com ferramenta apropriada, não 

permitindo o livre acesso as pessoas:  
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Figura 18 - Sistema de transmissão da bomba centrífuga. 

 
Fonte: Própria. 

 

Desta forma foi realizada uma simulação de análise de risco utilizando-se do 

método HRN, para comprovar que com a melhoria sugerida pode-se reduzir o risco 

inicialmente estimado em 320 (alto), para 0,5 (raro), conforme pode ser visualizado 

na tabela 24: 

 

Tabela 24 - Simulação da Análise HRN (bomba centrífuga). 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% de possível dano (DPH) 0�1 ,����c*� J � ���(�)*� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�5 #��� 

=>?@GH Adaptado de GIÁVERA, VIOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.9) 

 

 Sendo verificado anteriormente a não conformidade ao item 12.49 da NR-12 

que diz respeito às características das proteções fixas, foi sugerido que seja 

instalado uma proteção que realize a isolação adequada de todo o eixo girante do 

motor, da bomba e da região de acoplamento entre os mesmos, não permitindo 

remoção fácil, ou seja, fixado com elementos de fixação como parafusos e/ou 

rebites:  

 



52 
 

Figura 19 - Eixo da Bomba centrífuga, motor e acoplamento. 

 
Fonte: Própria. 

 

Da mesma que o item anterior, foi realizada uma simulação de análise de 

risco utilizando-se do método HRN, para evidenciar que com a melhoria sugerida 

pode-se reduzir o risco inicialmente estimado em 50 (significativo), para 1,25 (Baixo), 

conforme pode ser visualizado na tabela 25: 

 

Tabela 25 - Simulação da Análise HRN (bomba centrífuga 2). 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J ���!� J 

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 1�25 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

Como analisado anteriormente, verificou-se a ineficiência da proteção fixa do 

acoplamento do eixo do motor ao eixo da bomba, estando este em desacordo ao 

item 12.49 da NR-12 permitindo a passagem de mãos a região de risco, devendo 

este, ser adequado com proteção fixa, que apresente rigidez mecânica, e que não 

permita a passagem de dedos através da proteção: 
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Figura 20 - Proteção bomba de circulação de massa. 

 
Fonte: Própria. 

 

Seguindo o procedimento de análise de risco de acordo com a metodologia 

HRN, foi realizada uma simulação, para evidenciar que com a melhoria sugerida 

pode reduzir-se o risco inicialmente estimado em 50 (significativo), para 0,25 (Raro), 

conforme pode ser visualizado na tabela 26: 

 

Tabela 26 - Simulação da Análise HRN bomba centrífuga de massa. 
,�;&( � s#" {��� �� :erigo C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0�1 ,����c*� J � ���(�)*� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�25 #��� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

 Conforme análise anterior, verificou-se a inexistência de proteção da região 

de atuação da válvula, estando este em desacordo ao item 12.41 e 12.49 da NR-12 

permitindo a passagem de mãos a região de risco, podendo ocasionar 

esmagamento, devendo este, ser adequado com proteção fixa, que apresente 

rigidez mecânica, e que não permita a passagem de dedos através da mesma: 

 



54 
 

Figura 21 - Proteção fixa faltante na área de risco. 

 
Fonte: Própria. 

 

Dando sequência ao procedimento de análise de risco, foi realizada uma 

simulação, para evidenciar que com a melhoria sugerida pode permitir a redução do 

risco inicialmente estimado em 20 (Atenção), para 0,25 (Raro), conforme pode ser 

visualizado na tabela 27: 

 

Tabela 27 - Simulação da Análise HRN da válvula guilhotina. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� improvável 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0�1 ,����c*� J � ���(�)*� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�25 #��� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

 De acordo com análise anterior, verificou-se a falta de proteção para os 

operadores na mesa plana, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12, 

proteções estas, que evitem contatos diretos e quedas em áreas de processos, ou 

seja a inserção de cercas com altura mínima de 1,8m, e que não permitam a 

passagem de dedos pelas frestas: 
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Figura 22 - Mesa plana sem proteção. 

 
Fonte: Própria. 

 

Realizando-se o procedimento de análise de risco, foi realizada uma 

simulação, para evidenciar que com a melhoria sugerida pode permitir a redução do 

risco inicialmente estimado em 200 (Alto), para 2,5 (Baixo), conforme pode ser 

visualizado na tabela 28: 

 

Tabela 28 - Simulação da Análise HRN na mesa plana. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� I�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J ���!� J

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 2�5 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

Segundo análise anterior, não existe proteção para os operadores nos 

arredores do cilindro de feltro, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12, 

devendo-se instalar proteções e/ou cercas para evitar o contado involuntário com os 
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elementos girantes do cilindro de feltro, estes não devem permitir a passagem dos 

dedos: 

 

Figura 23 - Cilindro de feltro exposto. 

 
Fonte: Própria. 

 

Conforme o procedimento de análise de risco, foi realizada uma simulação, 

para demonstrar que com a melhoria sugerida pode-se permitir a redução do risco 

inicialmente estimado em 512 (Extremo), para 4 (Baixo), conforme pode ser 

visualizado na tabela 29: 

 

Tabela 29 - Simulação Análise HRN do cilindro de feltro. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� I�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  .vel dano (DPH) 0,5 
D(&�����)*� J ���!� J

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 4 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

Como analisado anteriormente, verificou-se a ineficiência da proteção fixa do 

acionamento da prensa, estando este em desacordo ao item 12.49 da NR-12 

permitindo a passagem das mãos na região de risco do eixo de acionamento, 

devendo este, ser adequado com proteção fixa, que apresente rigidez mecânica, e 

que não permita a passagem de dedos através da proteção: 
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Figura 24 - Elemento girante com proteção deficiente. 

 
Fonte: Própria. 

 

Congruente ao procedimento de análise de risco, foi realizada uma simulação, 

para demonstrar que com a melhoria sugerida pode-se permitir a redução do risco 

inicialmente estimado em 320 (Alto), para 4 (Baixo), conforme pode ser visualizado 

na tabela 30: 

 

Tabela 30 - Simulação da Análise HRN da proteção do acionamento da prensa. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� I�:rovável 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J ���!� J

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 2�5 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

De acordo com análise anteriormente realizada, não existe proteção para os 

operadores na área de circulação, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12, 

devendo-se instalar proteções fixas, e/ou cercas com 1,8m de altura para restringir o 

acesso as áreas de risco: 
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Figura 25 - Área de circulação sem proteções. 

 
Fonte: Própria. 

 

Equivalente ao procedimento de análise de risco, foi efetivada uma simulação, 

para demonstrar que com a melhoria sugerida pode-se permitir a redução do risco 

inicialmente estimado em 80 (Significativo), para 0,0165 (Raro), conforme pode ser 

visualizado na tabela 31: 

 

Tabela 31 - Simulação da Análise HRN da área de circulação. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 0�033 a%� � (�:�  ./�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0�1 ,����c*� J � �oriação 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�0165 #��� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

A análise anterior permite constatar, a ineficiência da proteção da polia do rolo 

de secagem, não atendendo ao item 12.38, e 12.70 da NR-12, devendo-se instalar 
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proteções fixas de não permitam a passagem de dedos, e que seja fixada com 

elementos de fixação permanentes como parafusos, e rebites: 

 

Figura 26 - Polia do rolo de secagem. 

 
Fonte: Própria. 

 

Paralela ao procedimento de análise de risco, foi realizada uma simulação, 

para demonstrar que com a melhoria sugerida pode-se permitir a redução do risco 

inicialmente estimado em 768 (Extremo), para 4 (Baixo), conforme pode ser 

visualizado na tabela 32: 

 

Tabela 32 - Simulação da Análise HRN do rolo de secagem. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� I�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&aceração / corte / 

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 4 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.3.2 Condutores elétricos. 

 

Conforme a análise anterior, constatou-se a disposição inadequada de 

condutores elétricos, oferecendo desta forma, risco de acidentes, pois os mesmos 
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deveriam atender aos requisitos mínimos da NR-10 e NBR-5410, desta forma, 

devem-se adequar a disposição dos condutores, dentro de contudos, eletrocalhas, 

eletrodutos, leitos, e/ou canaletas, para evitar o contato inadequado dos mesmos 

com elementos como umidade, e agentes que podem danificar a isolação dos 

condutores, gerando riscos de explosões, incêndios, e choques elétricos, �� �� � 

de contudos e abrigos metálicos os mesmos deveram ser interligados ao sistema de 

aterramento, para equipotencialização dos mesmos: 

Figura 27 - Disposição de condutores elétricos. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Desta forma, conforme o procedimento de análise de risco, foi realizada uma 

simulação da metodologia HRN, para demonstrar que com a melhoria sugerida 

pode-se permitir a redução do risco inicialmente estimado em 5 (Atenção), para 

0,0165 (Raro), conforme pode ser visualizado na tabela 33: 

 

Tabela 33 - Simulação de Análise HRN Disposição inadequada de condutores 
elétricos. 

,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 



61 
 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 0�033 a%� � (�:�  ./�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0�1 ,����c*� J � ���(�)*� 

"o���� �� :�  �� �+:� !as 2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�0165 #��� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.3.3 Localização de painel elétrico em área de risco. 

 

Conforme análise anterior, constatou-se que o painel de acionamento da 

máquina encontra-se na área de risco da mesma, devendo esta ser posicionada fora 

da área de risco em conformidade com o item 12.24 da NR-12, e adequar e isolar o 

perímetro de ação da máquina, com portão e dispositivo de Inter travamento, não 

permitindo acesso no momento da operação conforme item 12.38 da NR-12: 

Figura 28 - Painel de acionamento na área de risco. 

 

Fonte: Própria. 
 

Desta forma, conforme o procedimento de análise de risco, foi realizada uma 

simulação, para demonstrar que com as melhorias sugeridas proporcionam uma 
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redução do risco inicialmente estimado em 50 (Significativo), para 0,0165 (Raro), 

conforme pode ser visualizado na tabela 34: 

 

Tabela 34 - Simulação da Análise HRN Disposição inadequada de condutores 
elétricos. 

,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 0�033 a%� � (�:�  ./�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0�1 ,����c*� J � ���(�)*� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�0165 #��� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhOLA, COELHO, RAVENA (2017, p.9) 

 

2.3.4 Identificação das áreas de circulação 

 

 Anteriormente na análise registrada, constatou-se a falta de identificação, ou 

identificação deficiente de áreas de circulação de pessoas, oferecendo desta forma, 

risco de acidentes, devendo-se sinalizar e identificar as áreas de circulação, assim 

como também, os contudos, tubos e tubulações da planta, para informar as pessoas 

que riscos que os mesmos podem estar expostos, de acordo com o item 12.116 da 

NR-12: 

 

Figura 29 - Sinalização das áreas de circulação. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Desta forma, conforme o procedimento de análise de risco, foi realizada uma 

simulação para reavaliação, para demonstrar que com as melhorias sugeridas 
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proporcionam uma redução do risco inicialmente estimado em 256 (Alto), para 8 

(Atenção), conforme pode ser visualizado na tabela 35: 

 

Tabela 35 - Análise HRN Identificações de segurança. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J ���!� J

������(���� &�/� 

"o���� de pessoas expostas 4 8 – 15 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 8 ,!��)*� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

2.3.5 Exposição de rolos. 

A análise preliminar constatou-se, a operação manual em locais de risco 

elevado, com exposição a rolos de tração de máquinas para processamento de 

papel, além de má organização e a falta de limpeza no ambiente, podendo ocasionar 

acidentes, desta forma, deve-se realizar uma automatização do processo para 

fabricação de papel, além de realizar a instalação de portão e cerca de segurança 

para restringir o acesso aos locais de risco da máquina, este devendo possuir Inter 

travamento de portões, com relés de supervisão de velocidade zero, para permitir a 

abertura dos portões somente após parada dos elementos girantes, e dispositivos de 

parada de emergência: 

 

Figura 30 - Condição de trabalho com riscos de acidentes. 

 
Fonte: Própria. 
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Desta forma, conforme o procedimento de análise de risco, foi realizada uma 

simulação para reavaliação da situação, para demonstrar que as melhorias 

sugeridas proporcionam uma redução do risco inicialmente estimado em 384 (Alto), 

para 2 (Baixo), conforme pode ser visualizado na tabela 36: 

 

Tabela 36 - Análise HRN trabalhos manuais. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J C��!� J

������(���� &�/� 

"o���� de pessoas expostas 1 1 – 2 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 2 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

 

2.3.6 Dispositivos de segurança e cercas. 

Após a análise preliminar, constaram-se máquinas sem proteções, permitindo 

acesso livre as áreas de risco como a área de operação da talha, assim como 

também a falta de dispositivos de supervisão de segurança como sensores e travas 

eletromagnéticas para portões, desta forma, deve-se realizar a instalação de 

cercado com 1,8m de altura no perímetro da máquina, e áreas de riscos, onde são 

executados os processamentos para formação de bobinas de papel, assim como 

também a instalação de sistemas de supervisão de segurança, como relés, 

dispositivos de Inter travamento de portões, botões para paradas de emergência: 
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Figura 31 - Retiradas de bobinas da enroladeira. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Conforme o procedimento de análise de risco, foi realizada uma simulação 

para reavaliação da situação, para demonstrar que as melhorias sugeridas 

proporcionam uma redução do risco inicialmente estimado em 480 (Alto), para 4 

(Baixo), conforme pode ser visualizado na tabela 37: 

 

Tabela 37 - Simulação de Análise HRN Enroladeira. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(dade de ocorrência (PO) 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 4 �� !���� �� c��� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J ���!� J

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 4 B�ixo 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

De acordo com a análise preliminar, constaram-se rolos sem proteções, 

permitindo acesso livre as áreas de risco, assim como também a falta de dispositivos 

de supervisão de segurança como sensores e travas eletromagnéticas para portões, 

desta forma, deve-se realizar a instalação de cercado com 1,8m de altura no 

perímetro da máquina, e áreas de riscos, onde são executados os processamentos 

para formação de bobinas de papel, assim como também a instalação de sistemas 

de supervisão de segurança, como relés, dispositivos de Inter travamento de 

portões, botões para paradas de emergência: 
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Figura 32 - Limpeza de rolos. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Segundo o procedimento de análise de risco, foi realizada uma simulação 

para reavaliação da situação, para demonstrar que as melhorias sugeridas 

proporcionam uma redução do risco inicialmente estimado em 200 (Alto), para 2,5 

(Baixo), conforme pode ser visualizado na tabela 38: 

 

Tabela 38 - Simulação de Análise HRN Setor de limpeza de rolos. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 1 ,&!����!� (�:��/;/�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)*� J C��!� J

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 2�5 B�(+� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 

 

Conforme a análise preliminar, constaram-se rolos com proteções ineficientes, 

permitindo acesso as áreas de risco, assim como também a falta de dispositivos de 

supervisão de segurança como sensores e travas eletromagnéticas para portões, 

desta forma, deve-se realizar a instalação de cercado com 1,8m de altura no 

perímetro da máquina, e áreas de riscos, , assim como também a instalação de 
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sistemas de supervisão de segurança, como relés, dispositivos de Inter travamento 

de portões, botões para paradas de emergência: 

 

Figura 33 - Rolos de formação de papel. 

=>?@GH ���[��}\ 
 

Congruente ao procedimento de análise de risco, foi realizada uma simulação 

para reavaliação da situação, para demonstrar que as melhorias sugeridas 

proporcionam uma redução do risco inicialmente estimado em 600 (extremo), para 

0,0825 (Raro), conforme pode ser visualizado na tabela 39: 

 

Tabela 39 - Análise HRN Setor de formação de papel. 
,�;&( � s#" {��� �� :��($� C&�  (�(��)*� �� �( �� 

P��'�'(&(���� �� �����^��(� �P`� 0�033 a%� � (�:�  ./�& 

F��N%^��(� �� �+:� ()*� �F�� 2�5 D(��(����!� 

r��% �� :�  ./�& ���� �DPs� 0,5 
D(&�����)ão / Corte / 

������(���� &�/� 

"o���� �� :�  �� �+:� !�  2 3 – 7 pessoas 

'&()&'&*+!&'&#+ 0�0825 #��� 

=>?@GH Q|}[@}|> |G ghijkRQZ jhSlQZ mSklnSZ RQjkpQ UVWXqZ [\~� 
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3 CONCLUSÃO 
 

 Este trabalho se propôs a elaborar uma análise preliminar de riscos, em uma 

planta de fabricação de papel, buscando visualizar e descrever os principais riscos 

existentes na mesma, e quantifica-los através da metodologia HRN (Hazard Rating 

Number), levando-se em consideração os critérios de segurança em máquinas e 

equipamentos estabelecidos na NR-12. 

 No capítulo 2 realizou-se a pesquisa bibliográfica consultando diferentes 

autores, abordando diversos temas direcionados ao problema de pesquisa. Iniciou-

se apontando algumas definições sobre segurança no trabalho e sua respectiva 

evolução. Após essa etapa inicial, acrescentou-se embasamento teórico sobre as 

normas regulamentadoras dando-se foco para NR-10 e NR-12, assim como também 

algumas definições importantes sobre análise de riscos, e da metodologia HRN. 

 O procedimento de metodologia que seria empregado no andamento do 

trabalho teve definição no item 2.2, onde o mesmo foi dividido em tópicos 

detalhando as informações explicando como cada informação necessitaria ser 

aplicada durante o estudo, gerando dessa forma um mapa de execução no intuito de 

garantir que os objetivos fossem alcançados. 

 No item 2.2.2.1 deste trabalho foi apresentado o desenvolvimento da análise 

preliminar de riscos, seguindo os passos pré-estabelecidos pela metodologia. 

Explorou-se todos os itens que apresentam riscos de acidentes, elaborando-se a 

análise quantitativa através da metodologia HRN, seguindo-se critérios 

estabelecidos na NR-10, para as instalações elétricas, NR-12 para as adequações 

em máquinas e equipamentos. 

 Com a análise preliminar dos riscos elaborada, permitiu-se estabelecer 

possíveis melhorias para implantação futura, e através destas, uma reavaliação dos 

riscos existentes levando-se em consideração os critérios estabelecidos na NR-10 

quanto as instalações elétricas, e NR-12 quanto a segurança em máquinas e 

equipamentos, através disto foi realizada uma simulação utilizando-se da 

metodologia HRN, de cada um dos itens anteriormente avaliados, considerando-se 

as melhorias sugeridas, constatando-se desta forma, que é possível reduzir todos os 

riscos, desde os mais altos inicialmente estabelecidos na avaliação preliminar, com 

graus de risco alto e extremo, para graus de riscos mais seguros, entre raro, baixo, e 
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riscos que merecem atenção, e monitoramento. Permitindo desta forma elaborar-se 

os seguintes gráficos para verificação: 

 

Figura 34 - Gráfico da Análise preliminar de riscos. 

 
Fonte: Própria. 

 

Figura 35 - Gráfico da análise simulada. 

 
Fonte: Própria. 
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 A viabilidade deste, concluiu-se que se faz necessária a adequação das 

máquinas e equipamentos existentes na planta de processamento de papel, pois, 

conforme representado nos gráficos das figuras 34 e 35, é possível reduzir-se os 

riscos existentes, através das medidas de segurança apresentadas na apresentação 

e análise, estabelecidos no item 2.3. 
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