UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP)
PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU)
ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO

ALESSANDRO ZAPANI

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE TRANSPORTE DE
PRODUTOS QUIMICOS.

CAÇADOR, SC
2019

2

ALESSANDRO ZAPANI

ANALISE DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS
QUIMICOS.

Monografia apresentada ao Curso de PósGraduação (lato sensu) em Engenharia de
Segurança no Trabalho, da Universidade Alto Vale
do Rio do Peixe (UNIARP), como requisito parcial
para obtenção do título de Especialista em
Engenharia de Segurança no Trabalho.

Orientador: Prof. Mestre. Everaldo Cezar de
Castro

CAÇADOR, SC
2019

3

AGRADECIMENTOS
A Deus pela força, sabedoria, coragem e por ter me proporcionar saúde para vencer
todos os obstáculos. Aos meus pais, irmãos e amigos por me incentivar a neste
momento. A minha esposa e Filhos por todo amor e companheirismo, motivação e
por sempre estarem ao meu lado neste momento importante de minha vida.
A meu orientador Everaldo Cezar de Castro pelo direcionamento, suporte e
disponibilidade.

4

RESUMO
O transporte tem uma grande importância no movimento econômico, pois os
serviços que produzem são observados em toda a base produtiva. Nas rodovias
existem vários tipos de outros riscos como a falta de sinalização, estradas danificas e
um dos maiores fatores são motoristas imprudentes guiando um veiculo. O elevado
número de acidente de transito fez com que a segurança viária passasse a ser uma
grande preocupação mundial. O descaso da sociedade, tanto por parte da população
quanto das autoridades competentes, fazem o trânsito ser perigoso, pois os
condutores e pedestres não respeitam as leis de trânsito e as autoridades são
omissas quanto a este assunto.
O transporte de produtos químicos é visto como um grande problema nas
rodovias, por carregar produto com alto risco em caso de acidente e potencialmente
perigoso para a saúde, para o meio ambiente ou para ambos
Segundo Cardella (2010), o termo segurança é um estado de baixa
probabilidade de ocorrência de eventos que provocam danos e perdas e é devido a
isso que a segurança do trabalho tem ganhado força, pois anteriormente vista como
um custo desnecessário e de perda de tempo, hoje algumas indústrias vem
construindo a consciência da necessidade de cumprimento da legislação para reduzir
os acidentes. O presente trabalho tem como objetivo verificar os riscos aos quais os
trabalhadores da transportadora Duplaquimica Comercio e Transporte de Produtos
Químicos LTDA estão expostos, criando a partir desse levantamento, análises
preliminares de risco (APR’s) e gerando Procedimentos para minimizar o risco. A
Análise Preliminar de Riscos (APRs), aqui elaboradas, para todos os riscos em
potencial, no transporte de produtos químicos, foi observada que a Transportadora
Duplaquimica tem um índice de acidentes leves muito altos. A probabilidade de
acidente é baixa, mas o contato com o produto químico foi considerado um risco
muito alto devido aos danos causado ao ser humano e meio ambiente

Palavras-chave: Análises Preliminares De Risco Transporte De Produtos Químicos.
Acidente De Transito.
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ABSTRACT
Transport is of great importance in the economic movement, since the services they produce are observed throughout the productive base. On highways there
are various types of other hazards like lack of signage, damaged roads and one of the
biggest factors being reckless drivers driving a vehicle. The high number of traffic accidents has made road safety a major concern worldwide. The neglect of society, by
both the population and the competent authorities, makes traffic dangerous, as drivers
and pedestrians do not respect traffic laws and authorities are silent on this issue.
Transportation of chemicals is seen as a major problem on the highways, as it
carries high risk product in the event of an accident and potentially hazardous to
health, the environment or both.
According to Cardella (2010), the term safety is a state of low probability of occurrence of events that cause damage and loss and that is why work safety has
gained strength, as previously seen as an unnecessary and wasteful cost of time. Today some industries have been building awareness of the need to comply with legislation to reduce accidents. This paper aims to verify the risks to which the workers of
Duplaquimica Comerica e Transporte de Chemicals LTDA are exposed, creating from
this survey preliminary risk analysis (APR's) and generating procedures to minimize
the risk. The Preliminary Risk Analysis (APRs) prepared here for all potential hazards
in the transportation of chemicals has been found to have a very high minor accident
rate. The likelihood of an accident is low, but contact with the chemical was considered
a very high risk due to damage to humans and the environment.
.

Keywords: Preliminary Risk Analyzes Chemical Transport. Traffic accident.
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INTRODUÇÃO
A produção de produtos perigosos possui diversos riscos do início ao fim de seu
processo, contudo os maiores riscos estão no transporte, pois a carga é exposta a
situações que fogem do controle proporcionando acidentes em qualquer ponto do
deslocamento (SCHENINI;NEUENFELD; ROSA, 2006).
O transporte tem uma grande importância no movimento econômico, pois os
serviços que produzem são observados em toda a base produtiva. Sendo assim,
verifica-se uma real importância deste setor para o crescimento do sistema
econômico do país.
Com o passar dos anos as indústrias automotivas começaram a desenvolvimento
fabricando veículos mais velozes em grande quantidade, desta forma os acidentes
começaram a acontecer com mais frequência e mais violentos. Podemos citar
também outros riscos como a falta de sinalização, estradas danificas e um dos
maiores fatores são motoristas imprudentes guiando um veiculo. O elevado número
de acidente de transito fez com que a segurança viária passasse a ser uma grande
preocupação mundial.
No transporte de produtos químicos é visto como um grande problema nas
rodovias, por carregar produto com alto risco em caso de acidente ou vazamento
causando danos ambientais, saúde e a população.
Os acidentes ocorridos com têm sido motivo de grande preocupação face aos
perigos intrínsecos a esses materiais inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, entre
outros representando riscos à segurança e à saúde da população e ao meio
ambiente, devido à vulnerabilidade e à sensibilidade ambiental das áreas impactadas.
Além disso, a avaliação e uso de um modelo de estimativa do potencial de risco
ambiental e pontos críticos na área de segurança , podemos utilizar a telemetria para
orientar o motorista para uma ação mais rápida e eficiente nas áreas identificadas
como de maior risco.
Segundo Cardella (2010), o termo segurança é um estado de baixa probabilidade
de ocorrência de eventos que provocam danos e perdas e é devido a isso que a
segurança do trabalho tem ganhado força, pois anteriormente vista como um custo
desnecessário e de perda de tempo, hoje algumas indústrias vem construindo a
consciência da necessidade de cumprimento da legislação para reduzir os acidentes.
Ainda segundo o autor, a redução dos acidentes é um dos mais fortes desafios à
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inteligência humana, pois disponibiliza muito trabalho físico e mental e uma grande
soma de recursos têm sido aplicados em prevenção, mas os acidentes continuam
ocorrendo, desafiando permanentemente todos esses esforços.

1.0 Objetivos

1.3 Objetivo geral
O presente trabalho tem como objetivo verificar os riscos aos quais os
trabalhadores da transportadora Duplaquimica Comercio e Transporte de Produtos
Químicos LTDA estão expostos, criando a partir desse levantamento, análises
preliminares de risco (APR’s) e gerando Procedimentos para minimizar o risco.

1.4 Objetivo Especifico.
Os objetivos específicos é verificar classificar e descrever os riscos pertinentes à
execução do transporte de Produtos Perigosos. Propor melhorias e adequações nos
processos que estiverem em desacordo com a legislação e normas vigentes.
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .

2.1 Transporte.
Com o passar dos anos vão surgindo cada vez mais transportes, e estes são cada
vez mais distintos e com muitos géneros diferentes, emergem constantemente vários
tipos de veículos e meios de transporte por todo o globo.
O transporte mobiliza o produto em diferentes estágios na cadeia suplemento, o
transporte exerce grande influência tanto no nível de serviço, quanto na eficiência. Um
transporte mais rápido utiliza diferentes modos ou diferentes quantidades a serem
transportadas, constituída para cadeia suplemento tenha maior nível de serviço, mas
acaba reduzindo a sua eficiência. (Abreu 2006)
O setor de transportes tem extrema importância no movimento do sistema
econômico, pois os serviços que produz são absorvidos por quase todas as bases
produtivas. Sendo assim, verifica-se uma real importância deste setor para o
crescimento do sistema econômico do país. “O setor de transporte é responsável pela
formação de aproximadamente, 6% do produto interno bruto (PIB).
Esta participação percentual situa-se dentro da faixa de 6 a 10% observada,
geralmente, em países industrializados ou em desenvolvimento” (BARAT 1978, p.5).
O Brasil é o país que possui a maior concentração rodoviária de transporte de
cargas dentre as principais economias do mundo. A malha rodoviária concentra 61%
do escoamento da produção do país. Quase tudo que é produzido aqui viaja pelas
estradas brasileiras para chegar a seu destino. A pesquisa apontou que em 2018
foram computados R$ 1,47 bilhão em prejuízos para o setor. Segundo Vagner Toledo,
CEO da AT&M, empresa líder no processo de averbação para o transporte de cargas,
além de investimentos para a melhoria da malha rodoviária e segurança, é
fundamental e obrigatório que os embarcadores e transportadoras realizem a
averbação do seguro da carga no ato da viagem, em todos os modais.
Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC &
Logística), em 2018 foram registrados 22.183 ocorrências de roubos de carga pelo
país, sendo que no ano anterior essa soma chegou a 25.970 casos. O ano passado
mostra uma queda de mais de 3 mil incidentes, cerca de 15%, com relação a 2017. E
também é um número menor registrado em comparação com 2016, que apontou
24.550. NTC. (Guia do TRC)NTC. (Guia do TRC)
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2.2 Acidentes
O trânsito no Brasil vem aumentando a cada ano que passa e os números de
acidentes são consequências desse crescimento, por ser um tema pouco abordado
pela coletividade e pelas autoridades, o trânsito não está sendo considerado
importante para a sociedade. O descaso da sociedade, tanto por parte da população
quanto das autoridades competentes, fazem o trânsito ser perigoso, pois os
condutores e pedestres não respeitam as leis de trânsito e as autoridades são
omissas quanto a este assunto.
Um acidente é evitável por um, pelo outro, por ambos ou até por terceiros que de
algum modo, podem estar envolvidos nas causas do acidente. Alguns fatores podem
ser evitados para evitar um acidente. NTC. (Guia do TRC)

2.3 Condições Adversas de Tempo ou Clima
A diminuição da visibilidade e a falta de aderência do veículo à estrada são
consequências da condução debaixo de chuva, nevoeiro ou sob influência de outras
forças da natureza.
Perante estas condições adversas e inesperadas, é importante saber como lidar com
o seu veículo e a estrada de forma a garantir uma condução segura.
SOL
Nestas condições para atenuar estes efeitos manter o para-brisa bem limpo de
gorduras e outras sujeiras e use óculos de sol adequados à sua vista e com um bom
coeficiente de proteção aos raios ultravioletas (UV);
Parar, imobilizar e sinalizar o veículo se precisar recuperar a visão, tendo sempre em
atenção se o local é adequado para fazê-lo sem infringir o Código do Trânsito ou
colocar algum entrave à circulação;
CHUVA
As poças de água são bastante perigosas, sendo que se deve desviar delas
sempre que for possível, até como medida de proteção ao seu motor e escapamento,
uma vez que a diferença de temperatura entre esses componentes e a água no solo
pode provocar avarias e emperrar alguma parte.
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Zonas inundadas devem ser evitadas a todo custo. Não sendo possível, parar o
veículo no local mais seguro e aguardar que a água volte ao seu curso normal. Avisar
o supervisor de operações caso isto ocorra. Uma vez estacionado, permanecer dentro
do veículo; a não ser que o nível da água ultrapasse o eixo das rodas ou comece a
entrar pelas portas. Nesse caso, abandonar o veículo e procurar um local seguro.
Quando houver tempestades acompanhadas por raios e trovões, o melhor lugar para
se resguardar é dentro do veículo: o chassi de metal provoca um efeito chamado
“Caixa de Faraday” que protege o que está no interior da sua estrutura, projetando em
direção ao solo à descarga elétrica através dos pneus. Se não for possível, pare junto
a uma estrada em lugar seguro e permitido, evitando pontes e desníveis ou colinas e
barrancos. Escolha estações de serviço, lugares de estacionamento autorizado e
evite curvas ou descidas.
VENTO
A ação das rajadas de vento pode interferir na condução, dependendo de onde
sopre e da sua intensidade. Quando o vento sopra de frente ou de trás, em princípio
isso não constitui uma ameaça para o motorista.
O perigo é real se estiver em cima de pontes ou em pontos mais elevados, expostos
de forma mais direta ao vento. Assim sendo, circular com as janelas fechadas, pois a
turbulência que se pode criar no seu interior contribuirá para a perda da estabilidade
do veículo.
NEVOEIRO
Com o nevoeiro deve acender-se sempre a luz de sinalização. Acenda as luzes
do seu veículo, incluindo os faróis de nevoeiro, tanto à frente como atrás, se houver.
Não é conveniente usar os luz alta, pois ao projetar-se vai refletir-se sobre as
partículas de água em suspensão que compõem o nevoeiro. Isto não aumentará a
visibilidade, apenas o clarão branco que existe à frente, cansando à vista.
Sempre que usar os faróis de nevoeiro, à frente e atrás, NUNCA se esqueça de
desligá-los logo que não sejam mais necessários. Além de evitar a irritação em outros
condutores.
A condução deve ser feita com calma, sem tentar ver mais do que aquilo que
realmente se consegue distinguir, pois só servirá para cansar a vista e diminuir a
segurança, causando ansiedade desnecessária.
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Aumentar a distância em relação ao veículo da frente. Assim, consegue-se manter o
intervalo suficiente para reagir perante um imprevisto.

Período noturno
No período noturno, ocorre uma redução da visibilidade e, em função disso, o
motorista deve conduzir com velocidade menor e aumentar a distância de segurança.
É importante tomar cuidados especiais ao dirigir nos períodos noturnos, pois a
visibilidade humana nessas circunstâncias fica reduzida para 1/6 em relação à
capacidade visual durante o dia.
Para DENATRAN (2016) a luminosidade deficiente ou em excesso afeta a nossa
capacidade de ver ou de sermos vistos, seja ela natural ou artificial. Sem que o
condutor tenha condições de ver ou de ser visto perfeitamente, há um risco muito
grande de ocorrerem acidentes.
A vista humana pode levar até 7 segundos para se recuperar de um ofuscamento. Um
veículo a uma velocidade de 80 km/h percorre uma distância superior ao tamanho de
um campo de futebol antes que seu condutor recupere a visão plena. Em geral, o
alcance do farol alto de seu veículo é de aproximadamente, 120 metros. (Manual do
SEST SENAT ;Abril de 2016).

Condições Adversas da Via
As condições adversas da via estão relacionadas com a construção e conservação
das vias. Curvas, largura da pista, condições da pista e acostamento, tipo de
pavimento, buracos, desníveis e falta de sinalização são algumas adversidades
próprias da pista, muito frequentes no país. (Manual do SEST SENAT ;Abril de 2016).

Condições Adversas do Tráfego
As condições adversas do tráfego associam-se às situações que levam aos
congestionamentos ou a trânsito lento, sendo provocadas, normalmente, pelo
excesso de veículos circulando em determinadas vias. Além disso, o trânsito rápido é
muito perigoso, pois a maioria dos motoristas ignora a distância de segurança.
Ocorrendo alguma adversidade, podem não parar o veículo a tempo, provocando
colisões ou mesmo engavetamentos. (Manual do SEST SENAT ;Abril de 2016).
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Condições Adversas do Veículo
As condições adversas do veículo relacionam-se a pneus gastos ou mal calibrados,
freios desregulados, suspensão desalinhada, direção com folga, sinaleiras e faróis
com defeitos, espelhos mal regulados e/ou sujos, desajustados, vazamento de ﬂuídos
e falta de revisão. (Manual do SEST SENAT ;Abril de 2016).

Condições Adversas do Motorista
A boa condição física e mental do motorista é um fator importante para evitar que ele
próprio se transforme em causa de adversidade. O sono, o cansaço, a embriaguez e
os estados emocionais e psíquicos têm levado a muitos acidentes. Estudos
comprovam que as grandes maiorias dos acidentes são causadas por falhas
humanas. (Manual do SEST SENAT ;Abril de 2016).

Condições, da carga.
Para o transporte da carga líquida a atenção deve ser para o nível do tanque. Se o
líquido não estiver por completo ou até 80% na dimensão do caminhão, o fluido irá se
espalhar com mais facilidade e qualquer movimentação do caminhão irá chacoalhar
mais a carga. Por isso, quanto menos estiver completo o nível do tanque mais chance
de acontecer o tombamento do caminhão. ( https://caminhoneiro.truckpad.com.br).
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3.0 TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS.
O transporte de produtos químicos é motivo de muitas dúvidas, entre elas, relacionadas ao seguro específico para este tipo de operação. Por suas características não
comuns a outros tipos de transporte, como possuir materiais tóxicos, inflamáveis, corrosivos ou radioativos, fazem este processo ser bem mais complicado. Como sabemos, nenhuma etapa do transporte de produtos químicos pode falhar. Os prejuízos,
em todos os casos, ultrapassam o financeiro e chegam ao meio ambiente e até à saúde das pessoas. Para ter segurança neste tipo de transporte, a operação é complexa
e as empresas do setor exigem alto padrão de qualidade.
O transporte de produtos perigosos somente pode ser realizado por veículos e
equipamentos de transporte cujas características técnicas e operacionais, bem como
o estado de conservação, limpeza e descontaminação, garantam condições de segurança compatíveis com os riscos correspondentes aos produtos transportados, conforme estabelecido pelas autoridades competentes.
Para este trabalho, todo produto químico deve ser considerado potencialmente
perigoso para a saúde, para o meio ambiente ou para ambos. Produtos perigosos
para a saúde são denominados carcinogênicos (podem provocar câncer),corrosivos
(podem desgastar ou modificar),irritantes (podem causar irritações), tóxicos(podem
causar

envenenamento),

reprodução),mutagênicos

teratogênicos(podem
(podem

provocar

causar

deformações

mutações),sensibilizantes

na

(podem

provocar reações alérgicas).São também produtos perigosos à saúde, deforma geral,
todos aqueles que podem provocar efeitos danosos a determinadas partes do
organismo. A propósito, a Norma regulamentadora 26/78,do Ministério do Trabalho e
Emprego, sobre sinalização de segurança nos locais de trabalho, assim define
produto perigoso: Considera-se substância perigosa todo material que seja,
isoladamente ou não, corrosivo, tóxico, radioativo, oxidante e que, durante o seu
manejo, armazenamento, processamento, embalagem e transporte, possa conduzir a
efeitos prejudiciais sobre trabalhadores, equipamentos e ambiente de trabalho.
Os produtos perigosos podem reagir quimicamente durante as operações de
transporte, armazenamento temporário, transbordo, vazamentos, e se colocados em
contato com outra substância, incluindo água e ar. Eles estão relacionados no anexo
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da Resolução 5232/16, como também descritos pelos fabricantes, por ordem de
número

ONU

ou

por

ordem

de

nome

apropriado

para

embarque.

Produtos ou atividades que representam riscos para a saúde ou meio ambiente são
classificados pelo sistema GHS – Sistema Globalmente Harmonizado, podendo ser
produtos químicos ou não químicos. Para enquadramento em qualquer um dos dois
conceitos (perigoso para o transporte ou perigoso GHS) é preciso realizar uma análise preliminar, e frequentemente, testes de laboratório. No caso dos produtos perigosos, a classificação do risco é, de responsabilidade do fabricante ou importador, feita
por intermédio de metodologias especificas para cada classe de risco – são 9 classes
–, descritas na Resolução 5232/16. ( Manual de transporte; Versão 08/2018)
Classificação

Subclasse Definições
1.1

1.2

Substância e artigos com risco de explosão
em massa.
Substância e artigos com risco de projeção,
mas sem risco de explosão em massa.
Substâncias e artigos com risco de fogo e

1.3
Classe 1

com pequeno risco de explosão ou de projeção.

Explosivos
1.4

1.5

1.6

Substância e artigos que não apresentam
risco significativo.
Substâncias muito insensíveis, com risco de
explosão em massa;
Artigos extremamente insensíveis, sem risco
de explosão em massa.
Gases inflamáveis: são gases que a 20°C e à

2.1

pressão normal são inflamáveis quando em
mistura de 13% ou menos, em volume,

Classe 2
Gases

Gases não-inflamáveis, não tóxicos: são ga2.2

ses asfixiantes, oxidantes ou que não se enquadrem em outra subclasse.

2.3

Gases tóxicos: são gases, reconhecidamente
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ou supostamente, tóxicos e corrosivos que
constituam risco à saúde das pessoas.
Líquidos inflamáveis: são líquidos, misturas
de líquidos ou líquidos que contenham sólidos
em solução ou suspensão, que produzam
Classe 3
Líquidos Inflamáveis

vapor inflamável a temperaturas de até
-

60,5°C, em ensaio de vaso fechado, ou até
65,6ºC, em ensaio de vaso aberto, ou ainda
os explosivos líquidos insensibilizados dissolvidos ou suspensos em água ou outras substâncias líquidas.
Sólidos inflamáveis, substâncias auto reagentes e explosivos sólidos insensibilizados: sólidos que, em condições de transporte, sejam
facilmente combustíveis, ou que por atrito

4.1

possam causar fogo ou contribuir para tal;
substâncias auto reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica; explosivos

Classe 4

sólidos insensibilizados que possam explodir

Sólidos Inflamáveis;

se não estiverem suficientemente diluídos.

Substâncias sujeitas à

Substâncias sujeitas à combustão espontâ-

combustão espontânea;
substâncias que, em contato com água, emitem

nea: substâncias sujeitas a aquecimento es4.2

pontâneo em condições normais de transporte, ou a aquecimento em contato com ar, po-

gases inflamáveis

dendo inflamar-se.
Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis: substâncias que, por
4.3

interação com água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas.

Classe 5

5.1

Substâncias oxidantes: são substâncias que
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Substâncias Oxidantes e

podem, em geral pela liberação de oxigênio,

Peróxidos Orgânicos

causar a combustão de outros materiais ou
contribuir para isso.
Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes
oxidantes, considerados como derivados do

Classe 5
Substâncias Oxidantes e

5.2

Peróxidos Orgânicos

peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que podem sofrer decomposição exotérmica auto-acelerável.
Substâncias tóxicas: são substâncias capa-

6.1
Classe 6

zes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele.

Substâncias Tóxicas e
Substâncias infectantes: são substâncias que

Substâncias Infectantes
6.2

contém ou possam conter patógenos capazes
de provocar doenças infecciosas em seres
humanos ou em animais.
Qualquer material ou substância que conte-

Classe 7
Material radioativo

-

nha radionuclídeos, cuja concentração de
atividade e atividade total na expedição (radiação), excedam os valores especificados.
São substâncias que, por ação química, cau-

Classe 8
Substâncias corrosivas

sam severos danos quando em contato com
-

tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou
o próprio veículo.

Classe 9

São aqueles que apresentam, durante o

Substâncias e Artigos Pe- -

transporte, um risco não abrangido por ne-

rigosos Diversos

nhuma das outras classes.

Tabela 1 – Classificação ONU dos Riscos dos Produtos perigosos

3.1 Identificação dos produtos perigosos.
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A identificação de produtos perigosos para o transporte rodoviário é realizada por
meio da simbologia de risco, composta por um painel de segurança, de cor
alaranjada, e um rótulo de risco. Estas informações obedecem aos padrões técnicos
definidos na legislação do transporte de produtos perigosos. As informações inseridas
no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação,
abrangem o Número de Risco e o Número da ONU, no Painel de Segurança, e o
Símbolo de Risco e a Classe/Subclasse de Risco no Rótulo de Risco.

O veículo que transporta produtos perigosos, conforme a legislação vigente
deve fixar a sua sinalização na frente (painel de segurança, do lado esquerdo do
motorista), na traseira (painel de segurança, do lado esquerdo do motorista) e nas
laterais (painel de segurança e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco)
colocados do centro para a traseira, em local visível. Quando a unidade de
transporte a granel trafegar vazia, sem ter sido descontaminação, está sujeita às
mesmas prescrições que a unidade de transporte carregada devendo portanto,
estar identificada com os rótulos de risco e os painéis de segurança conforme pode
ser observado figura 2. ( Manual de transporte; Versão 08/2018)
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Figura 2 - Carga a Granel

3.1.1

FISPQ – Ficha de informações de segurança de produtos químicos.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) tem o objetivo
de comunicar e informar sobre os possíveis riscos de determinado produto químico,
além das recomendações e ações de segurança (para o indivíduo e para o ambiente).
É uma ficha destinada a comunicar sobre os perigos e riscos levando-se em conta a
utilização prevista desses produtos químicos, é importante ressaltar que a Fispq não
considera todas as condições e situações que podem surgir em um ambiente de trabalho.
A ponta somente as informações essenciais e necessárias para poder ser elaborado
um programa destinado à promoção da segurança e saúde do trabalhador e do meio
ambiente. Dessa forma, esse documento (Fispq) tem a função de avisar sobre os riscos do produto, formas de proteção, procedimentos emergenciais e diversos outros
cuidados a serem observados como forma de transporte e manuseio.
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A ficha também tem como finalidade fornecer informações para os empregadores,
trabalhadores, órgãos governamentais, profissionais de segurança e saúde do trabalho, dentre outras instituições envolvidas com o produto químico.
A Fispq é obrigatória para a comercialização de produtos químicos.
Ao adquirir um produto químico, a empresa deve verificar se a Ficha de Informações
veio junto com ele. Além disso, esse documento deverá estar à disposição dos trabalhadores que estão expostos ao respectivo produto.
A ABNT NBR 14725 estabelece condições para criar consistência no fornecimento de
informações sobre questões de segurança, saúde e meio ambiente, relacionadas ao
produto químico. (ABNT NBR 14725-4:2009 pg:5)

4.0 DOCUMENTAÇÕES PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS
PERIGOSO.
Para o transporte rodoviário de produtos perigosos, são obrigatórios os seguintes
documentos:
• condutor: CNH cuja categoria deve ser correspondente ao veículo dirigido com o
registro de realização de curso especializado para o transporte de produtos perigosos;
• veículo: inscrição do veículo no RNTRC, quando necessária; Certificado de Registro
e Licenciamento do Veículo válido; seguro DPVAT pago; Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) pagos; Certificado de Inspeção para o Transporte de
Produtos Perigosos (CIPP) válidos; Certificado de Inspeção Veicular (CIV) válido.
Estes dois últimos para o transporte a granel;
• ficha de Emergência para o transporte de produtos perigosos: possui informações
sobre o produto a ser transportado, bem como instruções para casos de vazamentos,
fogo, poluição, envolvimento de pessoas e informações ao médico. Cada produto
transportado possui uma ficha, e o expedidor é responsável por sua entrega no ato do
carregamento; - envelope para o Transporte de Produtos Perigosos: possui os
telefones úteis e as principais providências a serem tomadas em caso de emergência.
(http://cmsintranet.sestsenat.org.br)
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4.1

A Legislação Específica E Normas Sobre O Transporte Rodoviário De

Produtos Perigosos.
Além da legislação de trânsito, o condutor deve ainda atentar para a legislação
específica de transporte. No que concerne à legislação de transporte rodoviário de
produtos perigosos no Brasil, ela é representada, sobretudo, pela Resolução ANTT no
3.665/2011, que atualizam Regulamento do Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos, e pela Resolução ANTT no 420/2004 e suas alterações, que aprova, mas
Instruções Complementar é Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos.
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é o órgão regulador federal,
criado pela Lei no 10.233/2001 e vinculado ao Ministério dos Transportes (MT),
responsável pela regulamentação da atividade de transporte terrestre de produtos
perigosos. Além das resoluções da ANTT, o arcabouço legal referente ao transporte
rodoviário de produtos perigosos engloba:
• normas técnicas complementares da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), tais como:
- NBR 14064:2015: Transporte rodoviário de produtos perigosos — Diretrizes do
atendimento à emergência;
- NBR 14619:2015: Transporte terrestre de produtos perigosos — Incompatibilidade
química;
- NBR 7503:2015: Transporte terrestre de produtos perigosos — Ficha de emergência
e envelope — Características, dimensões e preenchimento;
- NBR 15481:2013: Transporte rodoviário de produtos perigosos — Requisitos
mínimos de segurança;
- NBR 16173:2013: Transporte terrestre de produtos perigosos — Carregamento,
descarregamento e transbordo a granel e embalados Capacitação de colaboradores;
- NBR 7500:2013: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação
e armazenamento de produtos;
- NBR 9735:2012: Conjunto de equipamentos para emergências no transporte
terrestre de produtos perigosos;
- NBR 14095:2008: Transporte rodoviário de produtos perigosos — Área de
estacionamento para veículos — Requisitos de segurança;
- NBR 15480:2007: Transporte rodoviário de produtos perigosos — Plano de ação de
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emergência (PAE) no atendimento a acidentes.
legislação ambiental: federal, estadual e municipal, destacando.
- Lei no 9.605/1998: dispõe sobre a Lei dos Crimes Ambientais;
- Lei no 9.966/2000: dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas
sob jurisdição nacional;
- Lei no 6.938/81: dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
-Lei no 13.103/2015: dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Altera a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o CTB e a Lei no 11.442/2007 (empresas e
transportadores autônomos de carga) para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo
de direção do motorista profissional, e dá outras providências;
-Resolução ANTT no 4.799/2015: regulamenta os procedimentos para inscrição e
manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
(RNTRC) e dá outras providências. (Manual do SEST SENAT ;Abril de 2016).

5.0 RESPONSABILIDADES DO CONDUTOR DURANTE O TRANSPORTE
De acordo com a Resolução ANTT no 3.665/2011, o condutor deve interromper a
viagem e entrar em contato com a transportadora, autoridades ou entidades cujos
telefones estejam listados no Envelope para o Transporte, quando ocorrerem
alterações, nas condições de partida, capazes de colocar em risco a segurança de
vidas, de bens ou do meio ambiente.
As operações de carregamento, descarregamento e transbordo de produtos
perigosos devem ser realizadas atendendo às normas e instruções de segurança e
saúde do trabalho, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O pessoal que participar das operações de carregamento, descarregamento ou
transbordo de produtos perigosos a granel deve receber treinamento específico.
Durante o transporte, o condutor do veículo e os auxiliares devem usar o traje
mínimo obrigatório, ficando desobrigados do uso dos equipamentos de proteção
individuais (EPIs).O traje mínimo não é considerado EPI e é constituído por calça
comprida, camisa ou camiseta, com mangas curtas ou compridas e calçadas
fechadas.
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O motorista deve utilizar o seus Equipamentos de Proteção individua em situação
de emergência como acidente de transito com vazamento de produto, no manuseio
do mangote, quando for auxiliar no carregamento ou descarregamento. A Norma
ABNT NBR 9735/2016 que estabelece o Conjunto mínimo de equipamentos para
emergências no transporte terrestre de produtos perigosos, composto pelo
equipamento de proteção individual, a ser utilizado pelo condutor e auxiliares
envolvidos no transporte, equipamentos para sinalização da área da ocorrência e
extintor de incêndio portátil para a carga.
EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
01 Par Botas de Borracha C/ CA Válido
01 Respirador 1/4 Facial C/ Filtro Polivalente C/ CA Válido
01 Filtro de CO P/ Respirador 1/4 Facial C/ CA Válido
01 Protetor Auricular (Silicone) C/ CA Válido
01 Óculos Ampla Visão Incolor C/ CA Válido
01 Capacete de Alto Impacto C/ CA Válido
01 Luva Impermeável C/ CA Válido
01 Macacão Tyvec ou acoplado
01 Capuz
01 Mascara semi-facial
01 Filtro para Mascara semi-facial
01 Cinto de segurança
EPC- EQUIPAMNTO DE PROTEÇÃO COLETIVA
01 Pá de Fibra Antifaiscante
04 Cones C/Dispositivos Cfe. NBR 15071
06 Cones P/Sinalização P/Fixação Fita Zebrada
100m Fita Zebrada (P/Veículos Até 19,80m)
01 Lanterna C/ Pilhas (funcionando)
04 Placas de "Perigo Afaste-se" 340 mm x 470 mm Autoportantes
04 Calços de Madeira de 150 mm x 200 mm x 150 mm
02 Extintores BC 12 kg
01 Enxada antifagulha
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6.0 A SAÚDE E O TRABALHO.

Segurança

do

trabalho pode

ser

entendida

como

os conjuntos

e medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais e assim proteger a integridade do trabalhador no ambiente
de trabalho. A Segurança do Trabalho atua de diversas maneiras dentro da empresa,
sempre buscando adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador. Para isso, são
desenvolvidas ações técnicas, administrativas e médicas.
Spector (2006) mostra a relação existente entre as condições físicas de
trabalho nas pessoas, destacando que as pessoas tendem a ter efeitos físicos diretos.
E que esses efeitos podem surgir a curto, médio ou longo prazo, pois algumas vezes,
esses efeitos são imediatos, mas frequentemente ocorrem após um longo período de
tempo. Existem várias formas de se valorizar a saúde do trabalhador. Começa pela
elaboração de ações voltadas para a prevenção de doenças crônicas como:
cardiovasculares, diabetes, obesidade, o uso de drogas (álcool, cigarro provocados
até mesmo por estresse ou ansiedade), distúrbios auditivos e visuais, e lesões
causadas por movimentos repetitivos, dentre outros.
Já na opinião de Bojart (apud Ferreira et al 2013), existem perdas, tanto para
o trabalhador quanto para o empregador, quando não se trata a saúde em primeiro
lugar. Pode-se citar a sobrecarga e estresse que podem acarretar em licenças e
aposentadorias precoces, perda de motivação que acarreta em perca na qualidade do
trabalho e rendimentos. O resultado disso é o comprometimento da produção, o que
geralmente acarreta nas empresas uma grande rotatividade, além de conflitos
internos.
A regulamentação sobre saúde e segurança no trabalho no Brasil é bastante
abrangente e detalhada. Entretanto, muitas vezes não é cumprida, sobretudo em
segmentos onde os trabalhadores são menos organizados. Existem empresas de
consultoria especializadas em elaborar PCMAT. O que pode ser atrativo para uma
empresa que não tenha especialistas em SST. Entretanto, em alguns casos, por
desconhecerem o processo de trabalho da empresa contratante dos serviços,
elaboram programas não apropriados, que são apresentados como um conjunto de
papéis sem muita utilidade para o dia-a-dia do trabalho. Muitas vezes, os
trabalhadores nem sequer tomam conhecimento de que tais programas existem. Em
geral, não há participação deles na elaboração e condução desses programas, e o
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mesmo se aplica ao PPRA e ao PCMSO.
Direcionando para os profissionais escolhidos no tema dessa investigação,
portanto, os motoristas de caminhão, pode-se constatar, nitidamente, que eles estão
expostos a vários tipos de riscos, pois travam uma luta contra o tempo para manter o
trabalho dentro do prazo estipulado para as suas entregas, e com o carregamento de
peso.
A profissão de motorista, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é
regida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) com o código 7825 que
regulamenta

os

motoristas

de

caminhão

e

definem

a

profissão.

Dentro dessa classificação de motoristas de veículos de cargas em geral,
existe uma divisão de títulos, que são: caminhoneiro autônomo, motorista de
caminhão e motorista operacional de guincho. Eles têm as mesmas competências
pessoais como transportar as cargas, realizar inspeções e reparos nos veículos,
verificar os documentos, definir rotas, trabalhar com segurança, prestar socorro e
operar equipamentos.

6.1.0 Risco
A portaria nº 3214/78 em seu artigo 1º dispõe sobre a aprovação das Normas
Regulamentadoras no que se trata da Segurança e Medicina do Trabalho, sendo a
Norma Regulamentadora9 (NR-9) a que trata dos riscos ambientais e a Norma
Regulamentadora17

(NR-17)

sobre

a

ergonomia.

A NR-9 estabelece a obrigatoriedade, a elaboração e implantação por parte
dos empregadores a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), visando à saúde e a integridade dos trabalhadores, antecipando,
reconhecendo, avaliando e controlando os riscos ambientais que existam ou que
qualquer pessoa está exposta às mais diversas condição que podem ocasionar
eventos ou danos indesejados seja dentro do ambiente de trabalho, ou fora dele, e
que poderão afetar sua qualidade de vida, como doenças, acidentes, perda do
patrimônio, entre outros. A esta possibilidade de ocorrerem danos denomina-se risco.
O risco, portanto, é a combinação da probabilidade de ocorrência e a magnitude de
um evento indesejado.
O exercício da atividade laboral sob condições inseguras existentes no ambiente
de trabalho expõe o trabalhador a riscos que podem ser classificados em cinco
categorias (FUNDACENTRO, 2004):
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I - físicos;
II - químicos;
III - biológicos;
IV - ergonômicos;
V - mecânicos (ou de acidentes);
Essa classificação é internacional e segue a simbologia dos riscos ambientais
que são empregadas no Mapa de Risco (NR-05 – CIPA) (GOMES e OLIVEIRA,
2012):
- Risco Físico: cor verde;
- Risco Químico: cor vermelha;
- Risco Biológico: cor marrom;
- Risco Ergonômico: cor amarela;
- Risco de Acidentes: cor azul;

6.1.1 Risco Químico.
Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que
possam penetrar no organismo pela via respiratória, ou então aqueles que, pela
natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo
organismo através da pele ou por ingestão (SEBRAE/ES, 2012).Portanto, o risco
químico está associado à exposição a substâncias, compostos ou produtos químicos
em diferentes concentrações no ambiente na forma de: gases, vapores, poeiras,
fumos, neblinas e aerodispersores (GOMES e OLIVEIRA, 2012)
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) define produtos perigosos
como àqueles que representam riscos à segurança pública, à saúde das pessoas ou
ao meio ambiente, de acordo com os critérios de classificação da ONU.
(ANTT, 2001). Para motoristas de caminhão a exposição ao risco químico está no
transporte desse tipo de carga, podendo causar risco a população e a sua própria
saúde. ( Meire Sabina de Souza Morais, Elisabeth Maria de Fátima Borges;pg 10).
De acordo com o Artigo 22 da Resolução ANTT nº. 3665/11, o condutor de veículo
utilizado no transporte de produtos perigosos, além das qualificações e habilitações
previstas na legislação de trânsito, deve ter sido aprovado em curso específico para
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condutores de veículos utilizados no transporte rodoviário de produtos perigosos e em
suas atualizações periódicas, segundo programa aprovado pelo Conselho Nacional
de Trânsito – Contran. (ANTT, 2011).
Os agentes que mais podem ser destacados como perigo à saúde do
motorista de caminhão são os gases e os líquidos inflamáveis, substâncias oxidantes,
tóxicas, e corrosivas. (FERREIRA, 2003).

6.1.2 Riscos Físicos:
A Norma Regulamentadora9(NR-9) considera agentes físicos as diversas formas
de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído,
vibrações,

pressões anormais, temperaturas

extremas,

radiações ionizantes,

radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom (MINISTÉRIO DO
TRABALHO,

1978).

Esses mesmos agentes físicos são listados pelo Portal Educação: “São riscos
ambientais que se apresentam em forma de energia como os ruídos, temperaturas
extremas, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor,
pressões anormais e umidade”.
Pode ser considerada também como o estudo dos aspectos do trabalho e sua
relação com o conforto e bem-estar do trabalhador. Está mais ligada às posturas,
movimentos e ritmo determinados pela atividade e conteúdo de essa atividade, nos
seus aspectos físicos e mentais (GOMES e OLIVEIRA, 2012).
No Brasil, o dispositivo que rege essa matéria é a Norma Regulamentadora n° 17
(NR-17)

do

Ministério

do

Trabalho

(Portaria

n°

3.751,

de

23/11/91).

Os principais fatores ergonômicos são: esforço físico intenso, levantamento e
transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de
produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas
de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de
stress físico e/ou psíquico.
Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e
provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no
organismo e estado emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e
segurança, tais como: LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão
arterial, alteração do sono, diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do
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aparelho digestivo (gastrite e úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc.
(Rafael Fernandes Martines 2012; Pg 16 )
No caso de motoristas de caminhão, Lopes (2007), cita que o excesso de ruído, o
calor que desprende de dentro da cabine são fortes agravantes para o risco físico dos
motoristas de caminhão. As vibrações também são fatores de risco para a saúde dos
trabalhadores. Para Lida e Buarque (2006): “vibração é qualquer tipo de movimento
oscilatório que o corpo ou parte dele executa em torno de um ponto fixo”. Eles
asseveram que: “as vibrações podem ser consideradas prazerosas e desejáveis,
enquanto outras são incomodas e indesejáveis, podendo interferir na execução de
certas tarefas, além de causar lesões e doenças”. Elas podem causar dores
abdominais, náuseas, dores no peito, perda de equilíbrio, respiração curta e
contrações musculares.

6.1.3 Riscos Biológicos.
Os riscos biológicos juntamente com o risco químico e físico estão dentro da
Norma Regulamentadora nº 9 conforme é descrito em seu item 9.1.5 que considera
como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que existem no
ambiente

do trabalho

que

podem trazer riscos a

saúde

do trabalhador.

Dentro dos agentes biológicos estão inseridas: as bactérias, fungos, bacilos,
parasitas, protozoários, e vírus dentre outros. Eles são agentes que podem ser
capazes de provocar danos à saúde humana. Dentre as consequências de seus
danos estão: infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes e a
formação de neoplasias e malformações.
Junto aos agentes já citados incluem-se: os vermes parasitas (larva migrans,
ancilostomíase), os animais peçonhentos, que incluem os artrópodes (abelhas,
formigas, aranhas e escorpiões), répteis venenosos (cobras, rãs) e animais marinhos
18 venenosos (peixe-pedra, esponja vermelha, água viva).
Muitos dos agentes biológicos são causadores de alergias, como os fungos,
ácaros, e vários vegetais, como a urtiga, o tabaco, as folhas do chá e várias espécies
de árvores que fornecem madeira (o lenho), entre eles o jacarandá, a araucária e o
sândalo. Um agente biológico pode ser também apenas um veículo portador de outro
agente nocivo, como é o caso do mosquito da malária e da dengue.
(FUNDACENTRO, 2004)
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6.1.4 Riscos de Acidentes
Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua
integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidente: as
máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão,
arranjo

físico

inadequado

e

armazenamento

inadequado

(MEC,

2007).

Os acidentes mais comuns que ocorrem na realização do trabalho são: queda,
choque elétrico, soterramento, choque mecânico, cortes e perfurações, queimaduras,
ataque de animais peçonhentos, acidentes de trânsito, incêndio e 19 explosão. São
caracterizados pela possibilidade de lesão imediata ao trabalhador exposto (GOMES
e OLIVEIRA, 2012)
Takeda (2002) afirma que o transporte, a inadequação em relação ao veículo,
inadequação à manutenção e revisão, ausência de equipamentos nos veículos de
proteção

individual,

local

apropriado

para

as

necessidades

fisiológicas

e

pavimentação das estradas são tipos de riscos de acidentes para os motoristas de
caminhão.
Segundo matéria no site do Conselho Regional de Química, para que os riscos
de acidentes diminuam o motorista de caminhão deve ser treinado, deve levar
consigo a documentação com dados sobre a classificação da carga e informações de
segurança no caso de acidentes além de um kit de emergências. O caminhão deve
estar em boas condições e deve haver uma indicação dos perigos nos painéis de
segurança e rótulos de risco. (CRQ, 2012).

6.1.5 Risco Ergonômico
Diante das problemáticas encontradas nas rotinas de trabalho onde encontrasse
inserido, este risco ocupacional está sendo muito divulgado. Segundo a Agência
Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, os riscos psicossociais decorrem de
deficiências na concessão, organização e gestão do trabalho, bem como de um
contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível
psicológico, físico e social tais como estresse relacionado com o trabalho,
esgotamento ou depressão. (Agência Europeia Para A Segurança E Saúde No
Trabalho, 2016).
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Chiavenatto (2005) pondera que as pessoas reagem de forma diferente ao
trabalhar sob pequena pressão. Algumas reagem bem e são mais produtivas em uma
abordagem de cobrança de metas. Neste caso o estresse não é necessariamente
disfuncional. Outros já não conseguem, e acabam desenvolvendo algum distúrbio.

7.0 PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PRG)
O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), como o próprio nome sugere, é
um programa adotado pelas organizações com o intuito de gerenciar os riscos
existentes no local de suas atividades.
O processo do gerenciamento de riscos, portanto, é o meio pelo qual o
governo

e

outras

organizações

não

governamentais

procuram

definir

a

aceitabilidade do risco frente a um perigo, considerando a gravidade e a
probabilidade do efeito adverso à saúde, a exposição da população, as medidas de
controle dos contaminantes e benefícios das várias estratégias para redução do
risco.
O sucesso da gestão dos riscos ambientais em uma empresa depende
diretamente da implantação de um programa de gerenciamento de riscos. O
reconhecimento dos riscos é a primeira fase de um programa para gerenciar e
controlar os riscos ocupacionais. Entretanto, pode se verificar que não faz sentido
reconhecer os riscos sem propor medidas que possam auxiliar no controle da
exposição dos trabalhadores a estes riscos, esta é a segunda fase da elaboração do
programa (GOMES e OLIVEIRA, 2012).
O risco pode ser minimizado ou reduzido, a partir dos requisitos que foram definidos para serem executados quando se há uma emergência, é um parâmetro para boas práticas de emergência, colocando em prática então, as ações preventivas.
Porém um PGR não se resume a tratativa legal, é necessário levar todos os pontos
em consideração e contar com todos os requisitos que possam de alguma forma contribuir com a prevenção e segurança das atividades, para eliminar ou minimizar riscos,
a fim de promover a qualidade de vida no trabalho, bem como um serviço ou produto
de confiabilidade e credibilidade. (blogsegurancadotrabalho.com.br/2016)
A Norma Regulamentadora nº 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e
implementação, por todos os empregadores e instituições que tenham trabalhadores
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como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). O
objetivo principal do PPRA é a 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
ambientes de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais (BRASIL, 2017).

7.1 Analise de riscos
Analisar um risco é identificar e discutir todas as possibilidades de ocorrência do
acidente e de um incidente, na tentativa de se evitar com que eles aconteçam e por
isso essa metodologia envolve várias pessoas na discussão sobre a segurança do
local, mudando assim comportamentos dos próprios trabalhadores.
A análise preliminar de riscos (APR) é uma técnica baseada em modelos
militares de programas de segurança de seus sistemas, também implantado em
empresas químicas. Evidencia-se a sua eficiência no desenvolvimento do processo,
sendo a sua execução importante para anteceder outros métodos mais detalhados
de identificação de riscos.
Essa análise consiste no estudo que determina os riscos que poderão estar
presentes na fase operacional, ou seja, uma análise quantitativa que passa a ser
uma ferramenta de revisão geral de segurança em sistemas operacionais, revelando
aspectos que passam, muitas vezes, despercebidos.
Na APR são levantadas as causas que ocasionam a ocorrência de cada um
dos eventos e assuas respectivas consequências, sendo, então feita uma avaliação
qualitativa da frequência decorrência do cenário de acidente, da severidade das
consequências e do risco associado. Portanto, os resultados obtidos são
qualitativos,

não

fornecendo

estimativas

numéricas.

No relatório deve constar a identificação do sistema, os subsistemas, as
causas e consequências do risco, a categoria dos riscos encontrados e as medidas
de

prevenção

e

correção,

objetivando

eliminar

ou

minimizar

A elaboração de uma APR passa por algumas etapas básicas, a saber:

os

riscos.
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Revisão de problemas conhecidos: A busca por analogias ou similarida-

·

des com outro sistema;
Revisão da missão a que se destina: Atentar aos objetivos, exigências

·

de desempenho, principais funções e procedimentos, estabelecer os limites de
atuação e delimitar o sistema;
Determinação dos riscos principais: Apontar os riscos com potencialida-

·

de para causar lesões diretas imediatas, perda de função, danos a equipamentos e perda de materiais;
Revisão dos meios de eliminação ou controle de riscos: Investigar os

·

meios possíveis de eliminação e controle de riscos, para estabelecer as melhores opções compatíveis com as exigências do sistema;
Analisar os métodos de restrição de danos: Encontrar métodos possíveis

·

e eficientes para a limitação dos danos gerados pela perda de controle sobre
os Riscos;
Indicação de quem levará a sério as ações corretivas e/ou preventivas:

·

Indicar responsáveis pela execução de ações preventivas e/ou corretivas, designando também, para cada unidade, as atividades a desenvolver.

Segundo Sherique (2011), a Análise Preliminar de Riscos determina a gravidade dos
riscos, adaptadas para este trabalho.

Frequência

Se o evento ocorre:

Que é:

10

Continuamente

6

Regularmente

Diariamente

3

De Vez enquanto

Semanalmente

2

Poucas vezes

Mensalmente

1

Raro

Anualmente

0.5

Muito raro

Menos de uma vez por ano

Quadro 1 – Categoria de Frequência.
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Os cenários de acidentes devem ser classificados em categorias de frequência, as
quais fornecem uma indicação qualitativa da frequência esperada de ocorrência para
cada um dos cenários identificados. O quadro 1 mostra as categorias de frequências
em uso atualmente para a realização de APR. Esta avaliação de frequência poderá
ser determinada pela experiência dos componentes do grupo ou por banco de dados
de acidentes (próprio ou de outras empresas similares).

Risco

Resultado da avalição:

Ações:

Maior que 400

Risco muito alto

Considerar interromper a
atividade

200-400

Risco Alto

Ação direta requerida

70-200

Risco Substancial

Correção requerida

20-70

Possível risco

Atenção requerida

Menor que 20

Pequeno risco

Risco aceitável

Quadro 2 – Categoria de Risco.

Em geral, pode-se considerar que os riscos situados na categoria Risco multo alto
seriam interromper a atividade, os riscos altos seriam indicativos de necessidade de
ações imediata e rígidos, riscos substanciais são indicadores para realizar uma ação
de controle , enquanto os situados na categoria Possíveis riscos seriam um indicativo
de controle adequado. Entretanto, esta leitura não pode ser generalizada para todos
os tipos de riscos, visto que o nível de risco obtido a partir de uma matriz de risco não
está diretamente associado à ausência ou excesso de controles (Rafael Fernandes
Martines. 2017).
O nível de risco é determinado em função do nível de deficiência das medidas de
ação a ser tomada: Risco = Probabilidade x Frequência x Severidade

35

Categoria de
Severidade

Denominação

1

Leve

3

Moderado

Descrição / Características
Acidentes que não provocam lesões (batidas
leves, arranhões).
Acidentes com afastamento e lesões não
incapacitantes (pequenos cortes, torções leves).
Acidentes com afastamentos e lesões incapaci-

7

Grande

tantes, sem perdas de substâncias ou membros
(fraturas, cortes profundos).
Acidentes com afastamentos e lesões incapaci-

15

Severo

tantes, com perdas de substâncias ou membros
(perda de parte do dedo).

40

Catastrófico

Morte ou invalidez permanente

Quadro 3 – Categoria de Severidade.

É importante observar que cada classe de severidade e frequência deve ser
adequada ao tipo de sistema e empreendimento analisado, para tomar a análise do
risco mais preciso e menos subjetivo. A categoria de ocorrência dos riscos é definida
em vários trabalhos, podendo se destacar a proposta por SERPA (2005), que descreve a frequência que a falha pode acontecer no sistema. As categorias de ocorrência
são divididas em cinco classes: Extremamente Remota, Remota, Improvável, Provável ou Frequente. Cada categoria recebe uma descrição, como é mostrado no Quadro
3. (Rafael Fernandes Martines, 2017)

Probabilidade
O nível de probabilidade é determinado em função do nível de deficiência das medidas de prevenção e do nível de exposição ao risco: Probabilidade = Frequência x
Severidade. A tabela a baixo indica os significados dos vários níveis de probabilidade
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Nível de Probabilidade
Situação deficiente, com exposição continuada ou mais deficiente,

Muito Alta

Entre

(MA)

40 e 24

com exposição frequente. À materialização deste risco ocorre com frequência
Situação deficiente, com exposição frequente ou ocasional ou situação

Alta (A)

Entre

muito deficiente, com exposição ocasional ou esporádica.

20 e 10 A materialização do risco é possível em vários momentos do processo
operacional.

Média (M)

Baixa (B)

Situação deficiente, com exposição esporádica ou situação melhorável

Entre

com exposição continuada ou frequente.

8e6

Existe a possibilidade de dano.

Entre

Situação melhorável, com exposição ocasional ou esporádica. Não é

4e2

expectável a ocorrência de risco, ainda que seja concebível.

8.0 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.

Foi utilizada como procedimentos metodológicos, uma abordagem em loco
associada

à

pesquisa

bibliográfica

como:

artigos,

teses,

dissertações

e

eletronicamente como: a internet.
A empresa escolhida foi transportadora Duplaquimica Comercio e Transporte de
Produtos Químicos LTDA, localizado no município de Caçador SC , com sua principal
atividade o transporte de produtos químicos .
Contou-se com a observação direta, da atividade relacionas no transporte de
produtos químicos, Por meio delas, realizou-se a Análise Preliminar de Risco para
minimizar o risco de acidente ocupacional.

8.1 Identificações da Empresa.
A DUPLAQUÍMICA iniciou suas operações no ano de 2003 com objetivo de prestar
um serviço de transporte diferenciado. Para isto buscou clientes com necessidade de
um atendimento integral e caracterizado por serviços fundamentados na segurança e
preservação do meio ambiente.
O conceito de logística vinha, no surgimento da DUPLAQUÍMICA, ganhando uma
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importância crescente no Brasil. A abertura econômica inseriu o país no contexto da
economia internacional, flexibilizando os modos de produção, aumentando os fluxos
de matérias primas e produtos e redefinindo as estratégias dos agentes produtivos,
fazendo com que se voltassem somente à realização de suas atividades fins. É com
este propósito que a empresa DUPLAQUÍMICA vem mantendo-se atenta à evolução
do mercado atualizando-se frente às expectativas de seus clientes.
Razão Social: DUPLAQUIMICA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.
CNPJ:03.812.552/0001-92
CNAE:49.30-2-03
Grau de Risco: Grupo C 24c (Implantar CIPA a partir de 50 funcionários)
Dimensionamento CIPA NR 05: 3
Atividade: Transporte rodoviário de produtos perigosos
Número de Funcionários: 96
Endereço: Rod. SC 135
Bairro/Distrito: Interior
CEP: 89514-899
Município: Caçador, SC

Estudo da atividade.
O motorista é devidamente treinado para o Transporte e Movimentação de
Produtos Perigosos (MOPP) e sendo qualificado para o atendimento à Emergência.
O motorista deve ficar sempre atento quanto à troca de produto, deve ser
verificado a tabela de incompatibilidade de produtos se os mesmos poderão ser
carregados ou se precisa ser lavado o compartimento interno.
O motorista não pode realização atividades de carga e descarga dos produtos,
bem como a colocação de lacres de segurança, ou conexão de mangotes, sendo a
contratada responsável exclusivamente pelo transporte dos produtos.
O funcionário só deve realizar o carregamento e descarregamento somente com
autorização do gerente de logística. (Rafael Fernandes Martines, 2017)
Os veículos estão adequados para realizar a atividade de transporte de produtos
perigosos, estes equipamentos passam por inspeções anualmente realizadas em
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empresas credenciadas pelo INMETRO.
Para a realização do trabalho, os equipamentos de proteção coletivo e individuais
(EPCs e EPIs), são estritamente importantes, na visita foram observados que todos
os veículos possuem seus equipamentos, passam por um check list para avaliar as
condições dos equipamentos.

Sistema de Monitoramento e segurança dos Veículos.
Todos os veículos da transportadora Duplaquimica são equipados com rastreador
da SASCAR que informar a exata localização do caminhão por GPS ou por Radiofrequências. Um módulo instalado no veículo é responsável por captar os sinais de satélite com dados a respeito de localização, direção e velocidade. Essas indicações são
enviadas para centrais de informações via satélite, rádio ou celular para que possam ser consultadas em tempo real por meio da internet.

Sensores disponíveis no veiculo.
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Gerenciamento de risco da Frota.
A transportadora Duplaquimica contratou a Gerenciadora de Risco RASTER é a
central de monitoramento responsável, 24 horas por dia, pelo acompanhamento em
tempo real das cargas das transportadoras / embarcadoras de maneira contínua por
meio de softwares que permitem a visualização da localização do veículo, troca de
mensagens, envio de comandos que minimizam os riscos de qualquer ação suspeita.

Ficam caracterizadas como áreas de riscos, locais onde não é recomendada a realização de paradas, sob qualquer pretexto. Áreas essas definidas abaixo:

·

Raio de 150 km da cidade de São Paulo/SP

·

Raio de 150 km da cidade de Campinas/SP

·

Raio de 150 km da cidade de Rio de Janeiro/RJ

·

Raio de 150 km da cidade de Curitiba/PR

·

Raio de 150 km da cidade de Recife/PE

·

Raio de 150 km da cidade de Ribeirão Preto/SP

·

Raio de 150 km da cidade de Salvador /BA

·

Raio de 150 km da cidade de Belo Horizonte/MG

·

Raio de 150 km da cidade de Brasília/DF

·

Raio de 150 km da cidade de Uberlândia/MG

·

Raio de 150 km da cidade de Goiânia/GO

·

Raio de 150 km da cidade de Porto Alegre/RS

·

Raio de 150 km da cidade de Vitória/ES

Pontos de não conformidade

1-

Desengate da carreta sem permissão;

2-

Perca de sinal do veiculo;

3-

Acionamento do botão de pânico;

4-

Paradas em locais não permitidos.
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Telemetria e rotograma Falado.
A telemetria ajudar na gestão do comportamento dos seus motoristas, conseguindo
corrigir hábitos ao volante que podem causar um acidente. O objetivo é avaliar a conduta do motorista na condução segura do veiculo, desta forma evitara um provável
acidente. (Rafael Fernandes Martines, 2017)
Com o rotograma falado permitem alertas por meio de mensagens de voz ao motorista. Assim, toda vez que um veículo da sua frota estiver em alta velocidade; fora da
rota; parar sem autorização; em áreas de risco de roubo, furto ou acidentes, uma voz
dentro da cabine será acionada para alertar o condutor. Essa função irá te auxiliar na
segurança do transporte, gerenciando o comportamento do motorista ao volante em
busca de “zero acidente”.
As analises das rotas são feitas por um motorista da casa onde indicará quais pontos são possíveis de acidente e com isso estabelece os pontos de apoio seguros.

Câmeras de segurança.
Devido às condições de insegurança nas estradas, resultando numa alta incidência
de roubos, acidentes e prejuízos para as transportadoras e operadores logísticos.
Com isso foi instalados a tecnologia das câmeras embarcadas (sistema de monitoramento por câmeras) onde grava imagens interna, externa e nas lateria do veiculo. Este equipamento pode ser utilizado como método de investigação de acidentes de
trânsitos e ate desvio de mercadoria.
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Politica de trafego.
Restrição de horário

Proibido a circulação de veículos das 22h00min as 05h00min.

de trafego

Para pernoite os veículos devem estar bloqueados.

Velocidade permiti-

Aceleração brusca: 11 km/h e velocidade mínima 20 km

da.

Frenagem brusca: 13 km/h e velocidade mínima 20 km
Excesso de velocidade em pista molhada: 60 km/h e tempo
10seg
Excesso de velocidade em pista seca: 80 km/h e tempo
10seg

Jornada de trabalho.

A empresa estabelece que o motorista descanse no mínimo
11 horas diário. Sendo admitidas 44 horas semanais com
prorrogação de até 2 horas extraordinárias por cada jornada
de trabalho de 8 horas.

9.0 RESULTADOS

Neste trabalho a metodologia de Análise de Risco no Transporte de Produtos
Perigosos foi aplicada levantamentos bibliográficos e analise dos indicadores de
acidente e as não conformidades ocorridas os últimos quatro anos. Os caminhões
transportam grande quantidade de produtos corrosivos podendo dar enormes dados a
social e ao meio ambiente.
Para realizar o levantamento dos dados foram divididos em três atividades Dirigir o
veiculo, Manutenção corretiva e carregamento e descarregamento.
Os veículos possuem varias sistemas de segurança e conforto para os motoristas,
com isso minimizam problemas físicos, cansaço ao conduzir o veiculo.
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Analise cabine.

Banco: possui amplitude de ajuste longitudinal do banco é de 240 mm e a amplitude
vertical é de 100 mm. O banco do motorista está equipado de série com um encosto
de cabeça, encosto para as costas ajustável e rebatível, ajuste vertical e longitudinal,
suporte lombar ajustável e ajuste do ângulo do banco.
Volante: Com regulagem na coluna de direção, a altura do volante pode ser ajustada
até 90 mm e o ângulo em 28 graus

Acesso à cabine com escadas com pega mão para apoio ao motorista.
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Suspenção da Cabine: Molas helicoidais com amortecedores integrados nos 4
cantos da cabina, molas helicoidais à frente e suspensão pneumática atrás ou
suspensão pneumática nos 4 cantos.

Atividades

Descrição

Possíveis

Medidas De Precauções Para

Dos Riscos

Danos

Reduzir Os Riscos.

Danos Matérias; 1-Usar cinto de segurança;
Fraturas e per1-Dirigir Veículo.

Acidente de
Transito.

da membros

2- Andar com os faróis acesos e utilizar

inferiores e su-

setas de indicação nos deslocamentos.

periores;
Problemas psi-

3-Respeitar os limites de velocidade

cológicos;

fixados nas placas de sinalizações de

44

A morte ;

trânsito (placas, avisos e faixas).

Atropelamento
de pedestres.

4- Estacionar o veículo em local seguro
e permitido, de modo que facilite o
transporte;

5- Prestar atenção nas mensagens da
telemetria;

6- Usar os cones de sinalizações caso
se envolva em algum acidente. Medidas de Controle Existentes: Não se faz
necessário
( Avaliação Quantitativa: 70/81dB (A)
Tempo de Exposição/dia: 08 horas por
Ruído no
Veiculo

Diminuição da

dia conforme depoimento

audição, dores

Limite de Tolerância 85 dB (A) máximo

de cabeça.

para 08:00 horas diárias
Medidas de Controle Existentes: Não
se faz necessário

Dor Lombar
Dores na ColuProblemas
Físicos

na Vertebral
Falta de circulação sanguíneas
Dores nas articulações

1-Alongamentos
2- Caminhadas
3- Postura de dirigir
4- Banco de Ar no veiculo
5 -Amortecedores da Cabine do caminhão.

45

A inalação dos
vapores

o

contato com a
Acidente
com vazamento

pele ou olhos
pode causar
severas queimaduras; pode
resultar em cegueira.
A morte

1- Usar todos os EPI (Equipamento de
Proteção Individual) Mascara Panorâmica, Luvas de Borracha, Bota de borracha, Macacão de Produtos químicos,
Óculos Ampla visão.
2- Sinalizar não evirar outros acidentes.
3- Carregar o produto ate a indicação
da seta.

Estresse relacionado com o
Problemas
Psicológicos

trabalho, esgo-

1- Folgas Mensais

tamento ou de-

2- Controle da carga Horaria

pressão.

3- Exames Psicológicos Anualmente.

1-Usar cinto de segurança
2- Andar com os faróis acesos e utilizar
setas de indicação nos deslocamentos.
Danos Matérias; 3-Respeitar os limites de velocidade

1-Dirigir Veículo.

Fraturas e per-

fixados nas placas de sinalizações de

da membros

trânsito (placas, avisos e faixas).

inferiores e su-

4- Estacionar o veículo em local seguro

Acidente de

periores;

e permitido, de modo que facilite o

Transito.

Problemas psi-

transporte de materiais auxiliares ao

cológicos;

serviço a ser executado.

A morte;

5- Prestar atenção nas mensagens da

Atropelamento

telemetria.

de pedestres.

6- Usar os cones de sinalizações caso
se envolva em algum acidente. Medidas de Controle Existentes: Não se faz
necessário

46

Analise de manutenções corretivas.
O motorista passa por varia situações ocorrendo problemas mecânicos e
pneumáticos, com isso podendo ocorrer um acidente ocupacional.

Atividades

Manutenção
Corretiva na
estrada

Descrição Dos

Possíveis

Medidas De Precauções Para

Riscos

Danos

Reduzir Os Riscos.

Acidente de

Fraturas, luxa-

1- Utilizar Epi. Luvas, Sapato de

Trabalho

ções, escoria-

segurança, Óculos de segurança.

(Farturas, cor-

ções, ferimentos 2- Sinalizar com cones,

tes etc.)

graves, ou fatais. 3- Ligar o pisca Alerta.
Fraturas, luxa-

1- Utilizar Epi. Luvas, Sapato de

Troca de

ções, escoria-

segurança, Óculos de segurança.

Pneus

ções, ferimentos 2- Sinalizar com cones,
graves, ou fatais. 3- Ligar o pisca Alerta.

Poeira

Asma, Bronquite
e Renite.

1- Mascaram descartáveis.
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Analise de carrega e descarregamento.

Os semirreboques possuem escada de acesso à boca de visita do tanque e braço de
segurança lateral.

Válvula de descarga do semirreboque
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Atividades

Descrição

Possíveis

Medidas De Precauções Para

Dos Riscos

Danos

Reduzir Os Riscos.
1-Avaliação do mangote

A inalação dos vapo- 2- Troca do Mangote.
res
Carga e
Descarga

o contato

3- Usar todos os EPI (Equipa-

Vazamento de

com a pele ou olhos mento de Proteção Individual)

produto

pode causar severas Mascara Panorâmica, Luvas de
queimaduras; pode

Borracha, Bota de borracha,

resultar em cegueira. Macacão de Produtos químicos,
Óculos Ampla visão.

A morte
Verificar boca

Fraturas, luxações,

de Visita (tra-

escoriações, feri-

balho acima de

mentos

2 metros)

graves, ou fatais.

1-Treinamento do Curso NR 35
2- Utilizar Cinto de Segurança
Paraquedismo.
3- Levantar o Braço de segurança da carreta.

A inalação dos vapo-

1-Realizar anualmente a ins-

Vazamentos

res

peção veicular.

nas válvulas

com a pele ou olhos

2- Realizar a troca das Veda-

pode causar severas

ções da válvula

o contato
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queimaduras; pode

3- Usar todos os EPI (Equipa-

resultar em cegueira.

mento de Proteção Individual)

A morte;

Mascara Panorâmica, Luvas
de Borracha, Bota de borracha, Macacão de Produtos
químicos, Óculos Ampla visão.

Atropelamento

Fraturas, luxações,

1- Andar na faixa de pedestre

escoriações, feri-

2- Seguir a orientações do téc-

mentos

nico de segurança.

graves, ou fatais.

3- Estacionar o caminhão e se
deslocar para a sala de espera.

Diminuição da audiRuído

ção, dores de cabe-

1-Usar protetor auricular

ça.

10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivos fazer uma revisão do que tem sido
publicado sobre os fatores de risco ocupacionais a que estão expostos os motoristas
de caminhão, especificamente, dando ênfase ao risco de acidentes e suas
consequências diretas na saúde. A Análise Preliminar de Riscos (APRs), aqui
elaboradas, para todos os riscos em potencial, no transporte de produtos químicos, foi
observada que a Transportadora Duplaquimica tem um índice de acidentes leves
muito altos, mas isso pode ser decorrente da falta de atenção do motorista ou colisão
causada por terceiros, para que este índice diminua os motoristas devem participem
do curso de direção defensiva. A probabilidade de acidente é baixa, mas o contato
com o produto químico foi considerado um risco muito alto devido aos danos causado
ao ser humano e meio ambiente. Mesmo que a transportadora Duplaquimica não teve
nem um acidente com vazamento, os motoristas devem participar anualmente por
simulado, onde demostra os procedimento de acidentes. Para evitar um acidente vai
muito da experiência dos próprios funcionários responsáveis pelas atividades do que
de qualquer equipamento utilizado. O que mostra uma maior necessidade de
comprometimento por parte dos funcionários com a execução da atividade.
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ANÁLISE DE RISCO & DECLARAÇÃO DE
MÉTODO

ATIVIDADES

Equipamentos Descrição
Tipo de
serão
dos
Fonte
Risco
usados?
riscos

Análise de Risco

Frequência

Severidade

Probabilidade

Risco

