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DESTAQUES 

 

1. Avaliação dinâmica de riscos inédita; 

2. Adoção da avaliação dinâmica é eficaz dentro dos laboratórios; 

3. Através da avaliação dinâmica, tem-se maiores riscos de acidentes; 

4. A metodologia MIAR mostrou melhor resultado comparado com as demais. 

 

HIGHLIGHTS 

 

1. Unprecedented dynamic risk assessment; 

2. Adoption of dynamic assessment is effective within laboratories; 

3. Through dynamic assessment, there is a greater risk of accidents; 

4. The MIAR methodology showed better results compared to the others. 
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RESUMO 

 

Avaliação de riscos são medidas de segurança e prevenção que estão disponíveis através de 

processos sistemáticos de identificação de perigos, diagnóstico de situações de riscos e 

implementação de medidas, permitindo a gestão dos riscos em todo o tipo de empresa ou 

organização, com vista a sua eliminação e/ou a adoção de medidas para minimizá-lo. Todavia, 

existem métodos de avaliação de riscos, porém estão relacionados com a análise de tarefas não 

dinâmicas, ou seja, tarefas específicas. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo constitui em promover a avaliação de riscos de acidente 

nos laboratórios do Departamento de Minas. 

A pesquisa contou com três fases, sendo a primeira a identificação dos perigos, eventos 

desencadeadores e riscos no maquinário e conhecimento da área de estudo, logo, a segunda fase a 

simulação dos trabalhadores no laboratório da FEUP, transcrevendo os procedimentos de trabalho 

e sua operação, identificando os riscos associados através de 3 métodos de avaliação de risco – 

Willian T. Fine, NTP330, MIAR- e por fim a terceira fase, onde, após realizada está análise dos 

riscos, os resultados foram transcritos para mapas em 2D através do AutoCad identificando as 

áreas com maiores riscos de forma a mapear e compreender melhor a exposição dos mesmos. 

Os resultados obtidos apresentam no total 22 tipos de perigos e 17 riscos referentes aos laboratórios 

avaliados. Onde, foram identificados grande ineficiência relativamente aos motores dos 

maquinários e maior número de risco de acidentes envolvendo entalamentos. A partir dos métodos 

aplicados, a metodologia Willian T.Fine em sua maioria abrandou os resultados e o NTP majorou 

os mesmos. De forma que, o método MIAR obteve resultados mais coerentes com a situação real. 

A proposta de avaliação dinâmica demonstrou que existe diferença nos níveis de avaliação de risco 

durante o tempo e espaço, comparados com a metodologia MIAR. 

A avaliação dinâmica é extremamente essencial para as organizações, tendo em vista que as 

atividades no local de trabalho não são especificas, ou seja, durante o tempo, espaço e jornada de 

trabalho tem-se diferentes ações e procedimentos, contribuindo para maiores riscos de acidentes. 

Desta forma, a partir da avaliação dinâmica tem-se uma melhor visualização, de forma a perceber 

melhor os riscos de acidentes durante o percurso total de atividade, contribuindo para uma 

avaliação mais crítica e objetiva. 

 

 

Palavras chave – análise dinâmica de risco, avaliação de risco, gestão do risco, mapeamento. 
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ABSTRACT 

 

Risk assessment are safety and prevention measures that are available through systematic 

processes for identifying hazards, diagnosing risk situations and implementing measures, allowing 

risk management in all types of companies or organizations, with a view to their elimination and / 

or the adoption of measures to minimize it. However, there are risk assessment methods, but they 

are related to the analysis of non-dynamic tasks, that is, specific tasks. 

In this context, the objective of this study is to promote the assessment of accident risks in the 

laboratories of the Department of Mines. 

The research had three phases, the first being the identification of hazards, triggering events and 

risks in the machinery and knowledge of the study area, therefore, the second phase was the 

simulation of workers in the FEUP laboratory, transcribing the work procedures and their 

operation , identifying the associated risks through 3 risk assessment methods - Willian T. Fine, 

NTP330, MIAR- and finally the third phase, where, after this risk analysis has been carried out, 

the results were transcribed to 2D maps using AutoCad identifying the areas with the highest risks 

in order to better map and understand their exposure. 

The results obtained show a total of 22 types of hazards and 17 risks related to the evaluated 

laboratories. Where, great inefficiency in relation to the engines of the machinery and a greater 

risk of accidents involving pinches were identified. Based on the applied methods, the Willian T. 

Fine methodology mostly slowed down the results and the NTP increased them. So, the MIAR 

method obtained results more consistent with the real situation. The dynamic assessment proposal 

demonstrated that there is a difference in risk assessment levels over time and space, compared 

with the MIAR methodology. 

Dynamic assessment is extremely essential for organizations, considering that activities in the 

workplace are not specific, that is, during time, space and working hours, there are different actions 

and procedures, contributing to greater risk of accidents. In this way, from the dynamic assessment, 

there is a better visualization, in order to better understand the risks of accidents during the total 

activity path, contributing to a more critical and objective assessment. 

 

 

Keywords: dynamic risk analysis, risk assessment, risk management, mapping. 
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trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que 
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Gestão do Risco: Processo sistemático de análise, monitorização e controlo do risco (ISO 

31010:2016).  
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo da relação homem-trabalho remete às condições de trabalho e como o homem interage 

com esse ambiente. O ambiente de trabalho apresenta aspetos laborais que representam riscos de 

acidentes, doenças ou outros agravos que se manifestam por causa do local de trabalho, ou da 

atividade desenvolvida por um ou mais indivíduos (Berkenbrock & Bassani, 2010). 

O ambiente de trabalho constitui-se como um local dinâmico, necessitando de avaliação e 

monitoramento dos riscos com finalidade de mitigar ou eliminar possíveis danos a saúde e 

segurança do trabalhador (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2008). 

A segurança no local de trabalho, é um direito do trabalhador com a garantia de um ambiente 

seguro e saudável. Desta forma, as organizações, de todos os tipos e dimensões, devem adequar e 

adaptar o local de trabalho, desenvolver processos de avaliação e gestão de riscos, identificação 

de perigos, eventos desencadeadores e riscos, assim como, implementar medidas para minimizar 

e eliminar os riscos que o trabalhador está exposto, de forma a zelar pela segurança e saúde do 

trabalhador (NP ISO 31000, 2018). 

Existem diferentes categorias de riscos profissionais entre eles, riscos biológicos, físicos, 

químicos, psicossociais, relativos às atividades, entre outros. Estes riscos podem ocasionar o 

desenvolvimento de diversas patologias, como lesões musculoesqueléticas, pneumonia, 

dermatites, cancros, stress e depressão; para além dos riscos acidentais1  

De acordo com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), em 2019 ocorreram 435 

acidentes graves registrados e 115 acidentes de trabalho mortais em todos os setores, em Portugal2, 

com relação a gravidade dos atendimentos no ano de 2017, todos tiveram necessidade de 

afastamento de 4 dias ou mais, sendo que para atividades profissionais, científicas e técnicas, 

houve afastamentos para diferentes tipos de lesões, entre eles, feridas e lesões superficiais, fraturas 

ósseas, luxações, entorses e distensões e amputações traumáticas3. 

Entre os ambientes de trabalho, os laboratórios universitários apresentam índices significativos de 

acidentes. Identifica-se a ocorrência de 100 acidentes laboratoriais no período de 2001 a 2018, 

entre eles, 71 em laboratórios universitários, onde indicaram que os maiores índices de acidentes 

de segurança laboratorial, ocorriam a partir da explosão e envenenamento (44%), seguidos de 

acidentes provocados pelo homem, incluindo violações das regras operacionais (27%), operação 

inadequada (12%) e operação descuidada ou uso impróprio (11%) (Zhu, Tang, Li, & Fang, 2020). 

Também é importante considerar que a cada 15 segundos um trabalhador morre em decorrência 

de uma doença ou acidente relacionado com a sua atividade profissional. Estima-se que 313 

 

1 https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-

funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx (Acedido em 16/07/2020) 
2 https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoGraves.aspx (Acedido 

em 18/08/2020) 
3 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Acedido em 18/08/2020) 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoGraves.aspx
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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milhões de trabalhadores sofrem lesões não fatais todos os anos, totalizando 860000 pessoas 

feridas no trabalho todos os dias 4. 

Neste sentido, uma das formas eficazes de combater todos os riscos ocupacionais, é adotar uma 

forte cultura de segurança, tendo em vista os altos índices de acidentes e mortes no trabalho. Assim 

sendo, é de extrema importância a gestão e prevenção de riscos, promovendo ambientes de 

trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores5. 

A adoção de sistemas de avaliação e gestão de riscos, diminui significativamente o risco de 

acidente ou dano ao trabalhador, garantindo a segurança dos trabalhadores e consequentemente 

propicia um melhor ambiente de trabalho pois, com segurança, há uma maior motivação e 

desempenho.  

Desta forma, é entendido que a avaliação de risco é uma ferramenta essencial para o 

desenvolvimento, operação e expansão dos processos, ajudando a compreender e controlar riscos 

de eventos de acidentes. No entanto, as avaliações de riscos tradicionais são limitadas na sua 

análise, pois não permitem uma análise de informações integradas a grandes conjuntos de cenários 

ou eventos, tornando-se muitas vezes insustentáveis e inviáveis (Villa, Paltrinieri, Khan, & 

Cozzani, 2016). 

Assim, através da adoção da avaliação de risco dinâmica, tem-se uma análise em tempo real com 

atualização sistemática dos riscos relacionados, sendo extremamente útil na tomada de decisões 

(Villa et al., 2016). A avaliação dinâmica pode contribuir para uma melhor análise de cenários, 

podendo interagir vários locais e riscos, estes continuamente variáveis, de maneira a estimar com 

maior precisão a análise objetivando a redução do risco (Zio, 2018). 

Tendo em vista a necessidade de analisar a importância da gestão de riscos nas organizações, de 

forma a adotar métodos e técnicas adequadas para cada organização, o presente trabalho tem como 

objetivo principal, promover a avaliação de riscos dinâmica em laboratórios de minas e 

metalúrgica com enfoque no tratamento de riscos de acidentes. 

1.1 Contexto e problema 

Os aspetos de segurança e saúde dos trabalhadores estão diretamente relacionados à avaliação e à 

gestão dos riscos ocupacionais. Para que seja possível efetuar a avaliação de riscos de forma eficaz, 

é necessário conhecer o contexto jurídico deste processo. 

De acordo com a (União Europeia, 1989), as entidades patronais devem estar cientes dos processos 

técnicos e dos conhecimentos científicos em relação a conceção dos postos de trabalho, levando 

em consideração os riscos associados à organização. A presente diretiva aplica-se a todos os 

setores de atividades, sendo estes privados ou públicos. 

 

4 https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650864/lang--pt/index.htm (Acedido em 15/07/2020) 
5 https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm (Acedido em 15/07/2020) 

https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650864/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
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No âmbito das suas responsabilidades, as entidades patronais devem tomar medidas necessárias 

para atender alterações das circunstâncias e melhorar as situações já existentes. Desta maneira, 

muitas organizações, visando a segurança e saúde dos trabalhadores em todos os aspetos 

relacionados com o trabalho, empregam um investimento relativo a segurança e saúde do 

trabalhador. 

Tal investimento é resultado da adoção de medidas preventivas como as medidas de segurança, 

treinamentos, procedimentos e equipamentos adequados, conhecimento do trabalhador sobre a 

correta forma de operacionalização dos maquinários que utiliza. No entanto, mesmo com estas 

medidas existe a possibilidade de acidentes.  

Desta forma, para se obter e garantir um local de trabalho adequado, a gestão de riscos das 

organizações, tem como principal objetivo a diminuição do número de perigos e riscos. Esse 

processo requer organização e determinação, levando em consideração a dimensão das 

organizações e variadas atividades e tarefas desempenhadas (IEC/ISO 31010, 2019). 

A adoção da avaliação dos riscos, consiste na adoção de cinco etapas principais: identificação dos 

perigos e das pessoas em risco, da avaliação e priorização dos riscos, decisão sobre as medidas 

preventivas, adoção de medidas preventivas e do acompanhamento contínuo e revisão destes 

(Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho, 2008). Apesar de existir vários 

métodos disponíveis, por exemplo, na ISO/IEC 31010 (2019), metodologias qualitativas, 

quantitativas e semi-quantitativos, os mesmos estão relacionados a métodos de análise do risco 

para tarefas específicas  

Assim sendo, a avaliação tradicional não permite uma análise de informação integrada, ou seja, 

baseiam-se apenas na probabilidade e gravidade do risco no exato momento, nesse sentido, torna-

se necessário avaliação em tempo real, isto é, que demonstre a disposição espacial dos perigos e 

riscos em qual o trabalhador esta exposto durante o fluxo e jornada em seu turno no local de 

trabalho. 

Desta forma, levando em consideração as inovações, tecnologias e novos sistemas, a avaliação de 

risco está evoluindo, estando mais organizado de uma forma estruturada e significativa, incluindo 

aspetos relacionados a movimentação dos trabalhadores e variações dos riscos ao longo do tempo. 

Isso requer o desenvolvimento de novos métodos e abordagens para os quais são necessárias 

competências adicionais, tais como, simulações e análises de dados, mas também em ciências 

sociais (Zio, 2018). 

A partir da avaliação dinâmica de riscos pode-se monitorar melhor as atividades desempenhadas 

pelos operadores, através do tempo e espaço, identificando os principais pontos de riscos de forma 

a eliminar ou minimizar, buscando a prevenção aos riscos em que estão expostos. 

Quando não adotados métodos de avaliação de riscos em organizações e empresas de todos os 

tipos de serviços e setores, pode acarretar o aumento de acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, índices de afastamentos, prejuízos financeiros, entre outros. Nestas circunstâncias, 

o presente estudo pretende responder à seguinte questão:  
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• Como um método de avaliação dinâmica de riscos pode contribuir para a prevenção dos 

acidentes e na integridade física do trabalhador em laboratório de ensino e investigação? 

 

1.2 Apresentação da Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se organizada conforme os capítulos: 

No primeiro capítulo, introdução, é realizado um enquadramento e contextualização sobre a 

avaliação de risco. Neste capítulo também está disposto o contexto e problemas que se pretende 

resolver. 

O segundo capítulo, fundamentação do trabalho, é realizado a partir da descrição e 

contextualização sobre a temática principal deste trabalho, a avaliação de riscos. 

Está subdividido em 7 subcapítulos: Riscos profissionais, Avaliação de riscos profissionais, 

Gestão de riscos ocupacionais, Método de avaliação de riscos de acidentes, onde são abordadas as 

metodologias quantitativas, qualitativas e semi-quantitativas, enquadramento legal e normativo, 

conhecimento científico e os objetivos da dissertação. 

No terceiro capítulo, Materiais e Métodos, são descrição os materiais e métodos escolhidos para a 

recolha de dados na aplicação das metodologias de avaliação do risco de acidente desenvolvido. 

No quarto capítulo, é realizado a descrição dos resultados e discussão obtidos por cada método, 

apresentados em forma de mapa 2d em Autocad. 

O quinto capítulo, apresenta as conclusões, perspetivas futuras e limitações vieses. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

2.1 Riscos profissionais  

O risco profissional é caracterizado pela combinação entre a probabilidade de ocorrência e a 

gravidade do dano ao trabalhador. Desta maneira, o risco profissional está presente em todos os 

tipos de atividades e locais de trabalho. Os mesmos são classificados a partir da sua natureza, 

podendo ser: biológicos, físicos, químicos, psicossociais/organizacionais, relativos à atividade de 

trabalho e mecânicos6. O estudo dos riscos existentes em laboratórios é essencial para propiciar 

melhores condições no local e estratégias de prevenção (Kawata, 2018). 

 

• Riscos Biológicos 

Os agentes biológicos incluem vírus, bactérias, fungos e parasitas, podendo causar problemas de 

saúde. Devido à exposição a este tipo de agente, quando relacionado com o trabalho, pode causar 

diversos tipos de doenças, tais como, infecciosas, cancro e alergias7  

As atividades realizadas podem ser com intenção de trabalhar com agentes biológicos, estes sendo, 

laboratórios de diagnóstico microbiológico, investigação científica com agentes biológicos, 

indústria farmacêutica, entre outros, ou sem intenção de trabalhar e utilizar agente biológicos, 

podendo ser, estação de tratamento de águas residuais, tratamento de resíduos, medicina legal 

serviços de saúde, entre outros (Cano, 2018). 

Uma pesquisa desenvolvida no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no Brasil – que desenvolve atividades com intenção deliberada de trabalhar com os 

agentes biológicos – constatou a deficiência na manutenção de alguns equipamentos, 

nomeadamente a centrífuga e a estufa, assim como nos procedimentos de limpeza e desinfecção 

dos mobiliários (Azevedo, 2002). 

Para além disto, como resultado da ineficiência da avaliação contínua dos riscos, foi constatada a 

não realização de exames médicos periódicos nos trabalhadores do laboratório e a não avaliação 

periódica dos procedimentos operacionais e do uso de equipamentos de proteção individual 

(Azevedo, 2002). 

 

 

 

6 https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-

funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx (Acedido em 16/07/2020) 
7 https://osha.europa.eu/pt/themes/work-related-diseases/biological-agents (Acedido em 16/07/2020) 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
https://osha.europa.eu/pt/themes/work-related-diseases/biological-agents
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• Riscos Físicos 

São efeitos que podem ocasionar danos a saúde do trabalhador e que podem ser gerados por 

máquinas, equipamentos, condições físicas e as características do local de trabalho. Os agentes 

físicos caracterizam-se por ruídos, vibrações, ambiente térmico e radiações8. 

Um estudo conduzido no Laboratório de Análises Clínicas e uma Universidade no Estado de São 

Paulo, no Brasil, mostrou que equipamentos como a centrífuga, os aparelhos de automação, a 

capela de fluxo laminar, a autoclave e o exaustor eram os equipamentos que mais representavam 

riscos físicos aos utentes daquele laboratório (Vieira, Santos, & Martins, 2008). 

Assim, para a segurança dos trabalhadores do laboratório referido nos estudos de Vieira, Santos, 

& Martins (2008)., verificou-se que há o fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e 

individual necessários para a realização das atividades laboratoriais.  

 

• Riscos Químicos 

Os agentes químicos são todos os elementos ou compostos químicos, podendo estes estar isolados 

ou misturados, apresentado em estado natural ou produzido, utilizado ou libertado em 

consequência de uma atividade laboral, seja ou não intencionalmente produzido ou comercializado 

(Decreto-Lei n.o 24/2012, 2012). 

Os agentes químicos podem ser a partir de poeiras, fumos, neblinas, aerossóis, gases e vapores 

(Miguel, 2014). As vias de ingresso no corpo humano são cutânea, digestiva, ocular, auditiva e 

respiratória.  

Os trabalhadores de laboratórios estão constantemente expostos aos agentes químicos. De acordo 

com os estudos de (Cipriano, 2014), o cenário mais frequente de entrada destes agentes no corpo 

humano é por meio de ingestão involuntária. Já que, por vezes, estes trabalhadores levam as mãos 

à boca para comer ou fumar depois de ter manipulado um agente químico. 

 

• Riscos Relativos à atividade de Trabalho 

O sistema ergonômico compreende o conjunto homem-máquina e procedimentos interagindo entre 

si num determinado ambiente (Miguel, 2014). Os fatores de riscos ergonômicos encontram-se 

relacionados com a postura, esforço físico, manipulação de cargas, esforços repetitivos e 

atividades monótonas.  

Os riscos ergonômicos podem desencadear distúrbios fisiológicos e psicológicos, para além das 

afeções à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores, comprometendo a produtividade destes e 

diminuindo a segurança no seu local ou na sua atividade de trabalho (Pereira et al., 2014). 

Pereira (2014) conclui que as vantagens da intervenção ergonômica no ambiente laboratorial 

acadêmico torna o ambiente mais adequado e confortável para a execução das tarefas, bem como 

 

8 http://blog.safemed.pt/os-riscos-no-ambiente-laboral-e-os-seus-efeitos-na-saude-dos-trabalhadores/ (Acedido 15 de 

julho de 2020) 
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para o aumento da motivação dos colaboradores e, consequentemente, da qualidade do trabalho e 

da produtividade.  

 

• Riscos Mecânicos 

Os riscos mecânicos encontram-se relacionados com os elementos mecânicos que conduzem aos 

acidentes de trabalho, estes podendo ser, choques, entaladela, esmagamento, quedas em altura, 

entre outros (Autoridade para as condições do trabalho & Direção - Geral da Saúde, 2013). A 

segurança na utilização de equipamentos de trabalho, pelos trabalhadores, nos locais de trabalho é 

regulada pelo Decreto-Lei n° 50/2005 de 25 de fevereiro, denominada Diretiva Equipamentos de 

Trabalho e as exigências de segurança e saúde aplicáveis às máquinas, em fase de conceção e 

fabrico, está disposto na Diretiva Máquinas, regulada pelo Decreto-Lei n° 103/2008 de 24 de 

junho. 

Uma investigação conduzida no laboratório de química da Universidade Federal da Paraíba, no 

Brasil, trouxe à superfície a pouca prática da avaliação de riscos em laboratórios acadêmicos. Isto 

porque uma parte relevante dos acidentes que acontecem em laboratórios são causados por 

negligência, imperícia ou imprudência (Colaco, Medeiros, Torres, Colaco, & Galvao, 2016). 

2.2 Avaliação dos Riscos Profissionais 

A avaliação de riscos tem por objetivo avaliar os riscos resultantes de perigos no local de trabalho, 

visando a segurança e saúde dos trabalhadores (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho, 2008). Sendo de extrema importância que as organizações efetuem uma correta 

avaliação e gestão dos riscos de forma a respeitarem a hierarquia da prevenção. A proteção e 

promoção de saúde e segurança no local de trabalho, além de ser um dever legal e ético, é essencial 

para o sucesso das organizações/empresas (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, 2008). 

De acordo com a Lei n.o 102 (2009), “Perigo é a propriedade intrínseca de uma instalação, 

actividade, equipamento, um agente ou outro componente material do trabalho com potencial 

para provocar dano”.  

Segundo a ISO 45001 (2018), perigo “é a fonte com potencial para causar lesões e problemas de 

saúde”. Cada organização deve adotar uma metodologia adaptada à sua realidade, para a 

identificação dos perigos, devido às diferenças no processo produtivo, visto que, devido a grandes 

quantidades de métodos disponíveis, dependendo do local de trabalho e atividades adotadas, 

existem análises mais eficazes, fazendo a análise de cada etapa ou tarefa realizada, de forma a 

identificar e listar os perigos existentes. 

Pode ser através de questionários ou análises de acidentes ocorridos anteriormente (Berkenbrock 

& Bassani, 2010), também a partir da avaliação do processo produtivo é possível identificar fontes 
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de perigos tornando-se possível fazer a identificação dos riscos e assim definir as ações futuras 

que podem ser tomadas. 

Segundo a  Lei n.o 102 (2009), “Risco é a probabilidade de concretização do dano em função das 

condições de utilização, exposição ou interacção do componente material do trabalho que 

apresente perigo”. De um modo geral, risco é a probabilidade de um evento ou situação com 

consequências indesejáveis possa ocorrer (Zio, 2009). 

Sendo uma das principais atividades do setor de segurança do trabalho, afim de adotar medidas 

que sejam adequadas para o local de trabalho de forma a resguardar a segurança do trabalhador 

promovendo a promoção e prevenção de acidentes (Berkenbrock & Bassani, 2010). Deve 

considerar vários eventos com falhas, de modo a aprofundar o conhecimento e entendimento 

relativo aos modos de falhas existentes, de forma a obter uma melhoria da segurança do sistema 

(Zio, 2009). 

A adequada avaliação de riscos ocupacionais estabelece base para uma gestão eficaz da saúde e 

segurança no trabalho, sendo uma ferramenta importante para a prevenção dos riscos ocupacionais, 

de maneira a reduzir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, afastamentos, entre outros. A 

matriz de gestão de risco profissional pode ser adotada com um modelo orientador para a empresa9. 

Este processo é desenvolvido em três etapas principais: análise do risco, avaliação do risco e gestão 

do risco. As etapas do processo estão mencionadas a seguir, conforme a Direção Geral de Saúde. 

 

Identificação dos fatores de risco profissional  

A referida etapa apresenta a descrição dos elementos, condições, processos e atividades 

desempenhadas pelo trabalhador com ênfase na adversidade potencial do trabalho na saúde. 

Esse processo exige detalhamento e caracterização aprofundada dos fatores de risco obtidos pela 

observação, descrição e apreciação do local de trabalho. 

Esta identificação acontece através das causas e origem do riscos, eventos e situações. Os métodos 

de identificação do risco podem incluir (IEC/ISO 31010, 2019). 

✓ Metodologias através de evidências, através de check-lists, revisão de dados históricos e 

análise observacionais; 

✓ Abordagens sistemáticas em equipe, de forma a identificar riscos através de informações 

ou questões estruturadas, por meio de conjunto de avisos e perguntas. 

✓ Técnicas de raciocínio indutivo, como Hazard and Operability Study (HAZOP), podendo 

ser necessário complementar com outras técnicas, brainstorming e Delphi, de forma a 

completar processos exaustivos está e demais técnicas de apreciação de riscos estão 

dispostas na ISO/IEC 31010 (2019). 

 

 

9 https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-

funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx (Acedido 15 de julho de 2020) 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
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Identificação dos trabalhadores expostos  

Nessa etapa são identificados os trabalhadores expostos ao fator de risco profissional, a forma de 

exposição e quantificação dos efeitos na saúde. Leva-se em consideração as especificidades dos 

trabalhadores mais vulneráveis e/ou que executam trabalhos e atividades de potencial risco, pois 

apesar da efetividade das técnicas aplicadas, deve haver uma correta identificação do risco no 

ambiente. 

 

Estimativa do risco profissional  

Conforme a informação anteriormente recolhida, deverá estimar-se a “probabilidade de 

ocorrência” e a “gravidade do dano”.  

Levando em conta que, um evento pode ter variadas consequências e objetivos, os métodos de 

análise de risco dispostos devem ter eficácia de forma a controlar os riscos em que estão 

associados, considerando suas possíveis causas e origem, sendo assim, através do Anexo B, 

disposto na ISO/IEC 31010 (2019), estão estruturados várias tipos de metodologias para realizar 

as análises, sendo que, para casos mais complexos, para além das técnicas dispostas, pode ser 

necessário a adoção de outras complementares (IEC/ISO 31010, 2019). 

 

Valoração do risco profissional  

Esta etapa valora os parâmetros com base no cruzamento da informação relativa à “probabilidade 

de ocorrência” e à “gravidade do dano”. Tem por objetivo comparar os níveis estimados de risco 

com padrões de referência, a fim de determinar os riscos que necessitam de tratamentos. Por isso, 

deve ser estabelecido pela organização um referencial de valoração do risco profissional, levando 

em consideração as normas, legislação e as boas práticas vigentes. 

 

Controlo do risco profissional  

A referida etapa visa reduzir o risco profissional para níveis aceitáveis, assim como promover a 

monitorização das medidas implementadas. Para isso, considera-se os princípios de prevenção que 

podem ser de cinco áreas distintas: i) condições de trabalho; ii) equipamento de trabalho; iii) 

organização do trabalho; iv) formação e informação do trabalhador; v) vigilância da saúde. Nos 

casos que necessite de novas avaliações de risco profissional, deverá recomeçar o ciclo de gestão 

do risco profissional. 

Deve-se criar estratégias corretas de forma a evitar o mínimo possível de acidentes, focando 

principalmente nos acidentes que sejam mais frequentes nas organizações.  
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2.3 Gestão de Riscos Ocupacionais 

Segundo a NP ISO 31000 (2018), “o processo de gestão do risco pode ser uma parte integrante 

da gestão e a tomada de decisão integrada na estrutura, nas operações e nos processos da 

organização”. 

A Gestão de riscos ocupacionais engloba o estudo dos principais fundamentos da análise de risco, 

perigo, objetivos e diretrizes. Para realizar a gestão do risco ocupacional, deve-se conhecer os 

perigos e riscos nas organizações e assim gerenciar melhores ações para desenvolver através de 

um sistema de gestão. Mesmo com a crescente evolução da tecnologia, ainda temos pessoas em 

operação e trabalhando no maquinário, com isso, têm-se riscos ocupacionais, desta forma, cabe a 

organização e equipes de segurança do trabalho, eliminar riscos e quando não possível minimizar 

os mesmos (Berkenbrock & Bassani, 2010). 

A gestão de risco profissional é considerada um processo dinâmico e técnico, que visa eliminar, 

reduzir ou quantificar o risco profissional, a fim de controlá-lo no local de trabalho. Por meio dessa 

medida, o empregador consegue optar por medidas preventivas e corretivas mais assertivas e 

eficazes. Além disso, o empregador poderá determinar as principais prioridades de ação para 

garantir a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores10. 

A gestão de risco, é extremamente importante nas organizações, pois é um programa de segurança 

do trabalho eficiente, constante e integrado, que busca obter resultados positivos, tanto quanto a 

segurança e melhoria no local de trabalho, como também com os custos envolvidos por parte das 

organizações, resultados dos afastamentos e doenças ocupacionais, entre outros (Berkenbrock & 

Bassani, 2010). 

A gestão de risco está intimamente relacionada com processos económico-financeiros, seja em 

relação aos custos com acidente de trabalho e nas medidas a adotar, também relaciona-se com os 

benefícios resultantes das medidas adotadas, estas sendo referente aos trabalhadores, empresas e 

sociedade (Ramos, 2013). 

Mesmo o trabalhador tendo conhecimentos sobre o equipamento ou maquinário em que está 

operando, existe a possibilidade de possíveis acidentes, visto que, muitos dos acidentes são 

causados por desatenção, falta de manutenção, tempo de vida útil, entre outros, dando início a 

possíveis acidentes no trabalho. Desta forma, a gestão de riscos das organizações, tem como 

principal objetivo a diminuição do número de perigos e riscos e requer grande organização e 

determinação, levando em conta a dimensão das organizações e variadas atividades e tarefas em 

que estas são desempenhadas. Desta forma, a partir da identificação dos perigos e riscos, a gestão 

atua nas ações a serem tomadas, planejamentos dos investimentos para realização destas ações, 

buscando sempre uma melhoria contínua nas organizações (Berkenbrock & Bassani, 2010). 

 

10 https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-

funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx (Acedido 15 de julho de 2020) 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/organizacao-de-servicos-de-saude-do-trabalho/requisitos-de-organizacao-e-funcionamento/atividades/gestao-do-risco-profissional.aspx
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2.4 Métodos de avaliação de riscos acidentais 

Existem diversos métodos de Avaliação de Risco, os quais são aplicados de acordo com as 

necessidades das organizações e atividades desempenhadas. Podem ser método quantitativo, 

qualitativo e semi-quantitativos. 

A Metodologia quantitativa permite a obtenção de dados e resultados, objetivando a apresentação 

numérica, para avaliar e tratar com técnicas de análise, oferecendo ao pesquisador uma maior 

segurança quanto ao estudo realizado (Minayo, 2012). 

Na avaliação de riscos, esta metodologia visa obter a exposição da magnitude do risco, para 

quantificar os diferentes elementos de riscos, através da probabilidade de ocorrência e severidade 

das consequências (Santos, Almeida, Lopes, & Oliveira, 2018), de maneira a apresentar raciocínio 

dedutivo, levando em conta as regras da lógica e atributos mensuráveis, para melhor compreensão 

e tomada de decisão (Marques & Melo, 2017). 

Entre as principais metodologias quantitativas no âmbito da avaliação de riscos ocupacionais, 

destacam-se a “árvores lógicas”, o método de Gretener e o Método Simplificado de Avaliação de 

Risco de Incêndio. Estes métodos têm como vantagens a mensuração dos resultados, permitindo a 

análise de medidas de controle de riscos. Entretanto, os cálculos são complexos, necessitando de 

metodologias estruturadas (Santos et al., 2018). 

A metodologia semi-quantitativa é utilizada para referenciar textos em matrizes, podendo 

expressar dados qualitativos em números. A metodologia referida é adotada quando os métodos 

qualitativos não são suficientes e quando quantitativos não são adequados. 

Sendo uma metodologia generalista e de fácil aplicação, seguem obrigações impostas pela 

legislação, visto que, não se pode alterar lacunas existentes na validação dos resultados das suas 

aplicações (Carvalho & Bettencourt Melo, 2011). A partir disso, produz resultados aproximados 

em vez de resultados exatos e absolutos (Khan, Rathnayaka, & Ahmed, 2015). 

Enquadram-se neste tipo de metodologia, os métodos de William Fine, Sistema Simplificado de 

Avaliação do Risco de Acidente (NTP 330), Metodologia Integrada de Avaliação de Riscos 

Ambientais e Ocupacionais (MIAR), entre outros (Santos et al., 2018), onde combinam escalas de 

avaliação numérica de consequência e probabilidade, de maneira a utilizar fórmulas para a 

obtenção do nível de risco (IEC/ISO 31010, 2019). 

A abordagem qualitativa costuma ser direcionada ao longo do seu desenvolvimento e busca 

compreender a realidade, de maneira que demonstre suas ações no campo, interesses e possíveis 

dificuldades (Minayo, 2012). No âmbito da análise risco, esta metodologia define a consequência, 

probabilidade e nível de risco a partir de níveis de significância, ou seja, avaliam o risco a partir 

de “alto”, “médio” ou “baixo”(IEC/ISO 31010, 2019). 

A pesquisa qualitativa tem como característica a obtenção de dados descritivos, mediante contato 

direto e indireto com a situação de estudo. Com essa pesquisa busca-se interpretar, compreender 

termos e perspetivas, estabelecendo interpretações dos fatores estudados(Minayo, 2012). 
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Como vantagem permitem-se o envolvimento de diferentes organizações e simplicidade na 

utilização, porém, dependem da experiência dos avaliadores, não permitindo análise custo-

benefício (Santos et al., 2018). 

Embora existam várias metodologias de avaliação de riscos, as mesmas não são capazes de levar 

em consideração análise de informações integradas ou complexas interações, conseguindo prever 

os riscos com maior precisão. Mesmo mostrando-se efetivas nas organizações e empresas de 

diversos setores, necessitam da capacidade de atualização em tempo real, de forma a oferecer uma 

perspetiva dinâmica sobre riscos existentes no local de trabalho, podendo avaliar riscos em que 

operadores estão expostos e os fluxos de trabalho (Folch-Calvo, Brocal, & Sebastián, 2019). 

Tendo em vista que o cenário atual é de evolução constante, com novas tecnologias e mudanças 

aceleradas, acarretam grandes melhorias e benefícios, porém, ocasionam em maiores 

complexidade nas plantas de processamento e nas operações, como por exemplo, aumento de 

fluxos, dependências de equipamentos tecnológicos, mecanismos de falhas e perigos, criando 

consequentemente novos riscos, devido a crescente demanda a grande escala (Zio, 2018). 

A avaliação de risco, torna-se ainda uma ferramenta imprescindível para a análise do local de 

trabalho, de forma que, é essencial para seu desenvolvimento, operação continuada e expansão do 

processo. No entanto, esta metodologia contem limites, uma vez que proporciona analises 

especificas e não ao processo produtivo como um todo, de forma que, não atualizam os riscos, 

estes através do tempo e espaço (Villa et al., 2016). 

Desta maneira, a partir da adoção de mecanismos de avaliação de riscos dinâmica, tem-se noções 

de riscos e alertas precoces que atualizam sistematicamente os riscos relacionados. Além disso, 

essa avaliação garante, maior flexibilidade, tendo em conta dependentes do tempo, como por 

exemplo, a vida útil de um equipamento/maquinário, através de sua operação até a substituição do 

mesmo, para ter a melhor ação e tomada de decisões em tempo real (Villa et al., 2016). 

Tendo em vista que a maioria das atividades ao longo do período de trabalho não são estáticas, e 

pode haver mudança nos turnos e atividades desempenhadas durante o percurso, a partir da 

avaliação dinâmica de riscos pode-se monitorar melhor as atividades desempenhadas pelos 

operadores. Também é possível analisar a movimentação dos trabalhadores, verificando as 

variações ao longo do tempo, através do mapeamento, identificando os principais pontos de riscos 

de forma a eliminar ou minimizá-los, visando a prevenção aos riscos que estão expostos. 

2.5 Enquadramento Legal e Normativo 

Caso se aplique, deve ser efetuado um enquadramento legal e normativo. Neste sentido, no 

ambiente laboral, especificamente os laboratórios de minas e metalúrgica devido aos maquinários 

e diferentes procedimentos, os trabalhadores estão sujeitos a vários aspetos relacionados com as 

tarefas e atividades a desempenhar. 
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Enquadramento Legal 

Os fatores de riscos são apoiados em bases legais indispensável ao desenvolvimento da atividade 

visando a promoção e segurança no ambiente de trabalho. Assim, pode-se destacar: 

• Diretiva 89/391/EEC – Diretiva-Quadro - Prevenção dos riscos de acidentes, com medidas 

para a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho. 

• Diretiva 2009/104/CE – Utilização de equipamento de trabalho – Estabelece requisitos 

mínimos de segurança e saúde para utilização de equipamento de trabalho pelos 

trabalhadores 

• Diretiva 92/58/CEE – Sinais de segurança e / ou saúde – Estabelece requisitos mínimos 

para a disponibilização de sinais de segurança e / ou saúde no trabalho. 

• Diretiva 89/656/CEE – Utilização de equipamento de proteção individual – Requisitos 

mínimos de saúde e segurança para utilização de EPI pelos trabalhadores no local de 

trabalho. 

• Diretiva 89/654/CEE – Requisitos do local de trabalho – Estabelece requisitos mínimos de 

segurança e saúde no local de trabalho 

• Decreto-Lei n 50/2005 – Diretiva Equipamentos de Trabalho – Estabelece as prescrições 

mínimas de segurança e saúde aplicáveis na utilização de equipamento de trabalho  

• Decreto-Lei n 103/2008 – Diretiva Máquinas – Estabelece todas as exigências de segurança 

e saúde aplicáveis na fabricação e montagem de equipamentos e máquinas 

Relativamente a aspetos relacionados com Segurança e Higiene Ocupacional destacam-se as 

seguintes Regulamentações: 

• Diretiva 2006/95/CE – Material Elétrico- Estabelece condições respeitantes aos 

equipamentos elétricos projetados para uso de certos limites de tensão. 

• Decreto-Lei n.182/2006 de 6 de Setembro – Ruído –Estabelece prescrições mínimas de 

segurança e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. 

• Decreto-Lei n.46/2006 de 24 de Fevereiro – Vibração –Estabelece prescrições mínimas de 

segurança e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos devido a vibrações 

mecânicas. 

• Diretiva 90/269/CE- Movimentação manual de carga – Estabelece requisitos mínimos de 

saúde e segurança para movimentação manual de cargas. 

É importante referir que para o desenvolvimento da presente dissertação foi necessário considerar 

o seguinte enquadramento legal e normativo, contextualizado a seguir: 
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Lei 102/2009 

A Lei nº 102 (2009) trata da regulamentação do regime jurídico da promoção da segurança e saúde 

no trabalho, incluindo a prevenção. Tem como princípios gerais o direito à prestação de trabalho 

em condições que respeitam a segurança e a saúde. Para fins de assegurar esta determinação, o 

artigo nº 15 da mesma lei, estabelece obrigações gerais do empregador, dentre elas assegurar 

condições de segurança e de saúde em todos os aspetos do seu trabalho.  

Devendo ser fornecidas informações sobre as atividades desempenhadas pelo trabalhador, função 

esta que cabe ao empregador, este o responsável por fornecer as informações e a formação 

necessárias para o desenvolvimento na atividade, considerando sempre os seus conhecimentos e 

as suas aptidões, de forma que para atividades com risco elevado, o empregador deve permitir 

acesso apenas a pessoas com aptidão e com formação adequada para tal atividade. 

 

ISO 31010:2019 

A IEC/ISO 31010 (2019). contém técnicas para o processo de avaliação de riscos, voltadas ao 

fornecimento de orientações para a seleção e aplicação de técnicas sistemáticas para a apreciação 

do risco. Onde apresenta diversas técnicas aplicadas ao processo de avaliação de gestão de riscos, 

sendo técnicas com eficácia comprovada, podendo ser utilizada em qualquer tipo de organização, 

também destinado a dar orientação em muitas indústrias e tipos de sistemas. 

A norma está composta por várias técnicas destinadas a gestão do risco, onde, todas as técnicas 

estão estruturadas da seguinte maneira, conforme Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fluxo da gestão de riscos (adaptado da Norma IEC/ISO 31010 (2019) 

 

Apesar desta norma ser de grande valia e item essencial para orientação para sistemas e 

organizações, possui limitações, dentre elas, apenas se realiza em tarefas específicas e que não são 

dinâmicas. 

A NP ISO 31000 (2018) fornece linhas de orientações na Gestão do risco, comum à qualquer tipo 

de risco e organização, podendo ser aplicado durante a vida da mesma e a qualquer atividade, 

incluindo tomada de decisões a todos os níveis. 

Sua finalidade é a criação e proteção ao valor, ou seja, a gestão do risco melhora o desempenho, 

incentiva inovações e segura a execução dos objetivos. 
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A gestão do risco engloba componentes visando a liderança e compromisso. Tais componentes 

podem ser observados na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Componentes da avaliação de riscos (adaptado da Norma NP ISO 31000 (2018) 

 

A gestão do risco envolve diferentes procedimentos, tais como: aplicação sistemática de políticas, 

procedimentos e práticas nas atividades de comunicação e consulta, âmbito, contexto e critério, 

apreciação, tratamento, monitorização, revisão, registo e reporte do risco. 

 

ISO 45001:2018 

A ISO 45001 (2018) trata do gerenciamento da saúde e segurança do trabalho, permitindo que 

organizações gerenciem riscos e melhorem os desempenhos do sistema de segurança do trabalho. 

Esta Norma apresenta requisitos para implantação e certificação de sistemas de saúde e segurança 

do trabalho, a adoção destes requisitos, permite que organizações ofereçam trabalhos seguros, 

evitando ao trabalhador lesões e doenças relacionadas ao trabalho, de forma a melhorar o seu 

desempenho em saúde e segurança. 

A ISO 45001 (2018) é um sistema de gestão voltado para as mudanças nos locais de trabalho e 

arredores, como as mudanças no controle de aquisição de produtos e serviços. Tem por intuito 

promover a proteção da saúde física e mental dos trabalhadores. É realizado através de processos 

eficazes de identificação de perigos e controles de riscos, de forma a minimizar os riscos de 

incidentes e acidentes de trabalho, com isto, consequentemente têm-se uma diminuição dos índices 

de afastamento, reduzindo os prejuízos financeiros das organizações relacionados a acidentes e 

afastamentos. Através da adoção desta norma temos um melhoramento no ambiente de trabalho e 

uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores.  

2.6 Conhecimento Científico 

 

Introdução 

Métodos de avaliação de Risco devem ser adaptados e adequados as necessidades das organizações 

e atividades realizadas no local de trabalho, a fim de reduzir acidentes de trabalho, visando a saúde 

e segurança dos trabalhadores. Desta forma, necessitam da capacidade de atualização em tempo 

real, de forma a oferecer uma perspetiva dinâmica sobre riscos existentes no local de trabalho, 

sendo essencial para evitar acidentes e reduzir doenças profissionais (Folch-Calvo et al., 2019). 
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Desta maneira, este estudo busca conhecer quais os métodos e técnicas de avaliação dinâmica de 

riscos existentes e adotados nos locais de trabalhos. Foi utilizada a classificação de artigos que 

tratam de avaliação dinâmica de riscos ou mapeamento de diferentes riscos. Mesmo sendo um 

tema inovador e de difícil acesso, alguns artigos com diferentes metodologias, objetivos e áreas de 

estudo foram analisados, tendo por finalidade encontrar e conhecer as técnicas já utilizados, 

buscando compreender as metodologias adotadas objetivando a segurança e práticas de saúde no 

trabalho e podendo apoiar para trabalhos futuros. 

 

Metodologia 

A pesquisa bibliográfica desta revisão sistemática foi realizada com base nos principais itens para 

relatar revisões sistemáticas e meta-analises a partir do Prisma11. 

Para dar início ao desenvolvimento, foram definidas combinações e palavras-chave relevantes 

como: “risk assessment” (AND) “risk mapping” (AND) “occupational”, “risk assessment” 

(AND) “risk mapping (AND) “industrial”, “risk assessment” (AND) “laboratories” (AND) 

“indoor” (OR) “outdoor”, “dynamic risk assessment” (AND) “occupational” (AND) “safety”, 

“dynamic risk assessment” (AND) “laboratories”, “dynamic risk assessment” (AND) “work”.  

A revisão foi acedida principalmente em quatro bases de dados: Scopus, Web of science, Inspec e 

Science Direct. A partir das palavras-chave pré-definidas foram feitas as pesquisas com o intuito 

de encontrar assuntos relacionados com os temas. Em seguida, realizou-se a filtragem de acordo 

com os procedimentos de triagem. Os artigos foram revisados pelos títulos e resumos, de forma a 

selecionar aqueles que tratam do contexto avaliação de risco (por exemplo, avaliação ao longo do 

tempo e avaliação de risco mapeado). 

Adicionalmente, foram utilizados critérios de exclusão: data (últimos 5 anos), tipo de documento 

(artigos), tipo de fontes (revistas), língua (inglês). Após a primeira seleção e leitura dos artigos, 

suas referências foram revisadas para encontrar os mesmos artigos de contexto. A Tabela 1 

representa o total de artigos encontrados por palavra-chave e base de dados. 

 

Tabela 1 - Total de artigos encontrados 

Palavra-Chave Scopus WebScience Inspec ScienceDirect 

"risk assessment" AND risk mapping AND 

occupational 
139 47 27 6 

"risk assessment" AND risk mapping AND 

industrial 
251 271 157 37 

"risk assessment" AND laboratories AND indoor 

or outdoor 
308 152 7 4 

"dynamic risk assessment" AND occupational 

AND safety 
7 1 5 1 

"dynamic risk assessment" AND laboratories 3 2 1 1 

"dynamic risk assessment" AND work 55 43 24 13 

 

11 PRISMA: Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097  
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Após a aplicação dos filtros foi realizado uma leitura sistemática dos títulos e quando necessário, 

resumo dos artigos para a seleção daqueles que se adaptavam ao tema. Podendo ser analisado a 

partir da Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 - Total de artigos selecionados 

Palavra-Chave Scopus WebScience Inspec ScienceDirect 

"risk assessment" AND risk mapping AND 

occupational 
32 20 15 2 

"risk assessment" AND risk mapping AND 

industrial 
74 134 86 21 

"risk assessment" AND laboratories AND indoor 

or outdoor 
61 51 3 3 

"dynamic risk assessment" AND occupational 

AND safety 
3 1 2 1 

"dynamic risk assessment" AND laboratories 0 0 0 0 

"dynamic risk assessment" AND work 15 19 10 8 

 

Assim sendo aplicados os filtros e critérios de exclusão, restaram 49 artigos e de seguida foi 

realizado a subtração dos artigos duplicados, este tendo um total de 28 artigos, de maneira que 

permanecesse 21 artigos ao total para estudo. 

 

Resultados  

As pesquisas resultaram em 1562 artigos identificados através da base de dados Scopus, Web 

Science, Inspec e Science Direct. Depois de selecionar artigos relevantes com o uso de filtros, 

leitura dos títulos e resumo, 21 estudos permaneceram, cumprindo os critérios sobre o tema. Os 

demais artigos foram excluídos por não estarem relacionados com o tema e não serem compatíveis 

com o presente trabalho. Ao realizar a triagem, como resultado foram selecionados os próprios 21 

artigos, desenvolvendo temas referentes a avaliação ao longo do tempo ou avaliação de risco 

mapeado. Este é um tema recente e com poucos estudos realizados até o momento. Podemos 

analisar os resultados obtidos no prisma, conforme a Figura 3. 
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Figura 3 - Diagrama de revisão PRISMA 

 

Todos os artigos estão compreendidos no período de 2015 a 2019, mostram os autores e suas 

pesquisas em diferentes nacionalidades, especialmente o Canadá com cinco artigos, Itália e Reino 

Unido, ambos com três artigos. Quatro artigos foram através da análise indoor, ou seja, a partir de 

ambientes interiores, sete em ambiente outdoor e dez estudos realizados em ambos ambientes, ou 

seja, interior e exterior.  

Quanto a área de desenvolvimento relacionada com a avaliação de riscos, podemos classificar 

como: controle de perigos, gerenciamento de riscos, prevenção de acidentes, mitigação de riscos, 

exposição a campos eletromagnéticos, níveis de lesões musculoesqueléticas, distúrbios 

osteomusculares e sistemas de gestão de segurança. Foram avaliados diferentes tipos de riscos nas 

organizações, tendo como principal análise, o tipo de risco de acidente para diferentes 

organizações e áreas de pesquisas. 

Assim sendo, relativamente ao setor profissional, o maior número de estudos foi especialmente 

desenvolvidos na área da indústria de petróleo e gás, seguido pelas áreas da mineração e construção 

e demais áreas industriais, tais como, indústria de gestão de resíduos, unidade de serviço de saúde 

ocupacional, indústrias químicas, indústria de setor de automação, indústria de microeletrônica, 

indústria e tecnologia aeroespacial.  

Todos os artigos utilizam métodos de avaliação de riscos diversas para análise dos estudos, 

especificamente relacionados com matriz para mapeamento do risco, acidentes em mapas 2D, 

tomadores de decisão, controle estatísticos de riscos, mapeamento do corpo e processo operacional 

e melhorias contínuas. 
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Discussão 

Com a recolha de informações sobre as metodologias aplicadas para avaliação dinâmica de riscos 

em diversas áreas e abordagem de diferentes tipos de riscos e áreas de pesquisa, é possível verificar 

a possibilidade real de usar plataformas de mapeamento para aprimorar visualizações de recursos 

ou mapear dados existentes de forma a simular o desenvolvimento dinâmico das áreas utilizada 

para estudos. 

Para o desenvolvimento deste estudo conforme realizado pelas definições das palavras chave pré-

definidas, como resultados obteve-se vários estudos referentes a análise riscos de acidentes nos 

locais de trabalho, para diferentes tipos de abordagens e objetivos específicos. Tais acidentes de 

riscos, tiveram abordagens especificadamente referentes a mapeamentos dos fatores de risco e 

processos operacionais, avaliação e identificação dos riscos e adoção de medidas para reduzir em 

busca de melhorias contínuas. Foram identificados diferentes métodos de avaliação de riscos e 

softwares dispostos a adaptar as necessidades das organizações. 

Segundo Moura et al (2017), riscos de acidentes podem ser amenizados através da avaliações de 

riscos, garantindo que padrões e tendências que podem ser desencadeadores de desastres, sejam 

antecipados e mitigados através de abordagens de rede neural artificial (mapas auto-organizados). 

De forma a proporcionar melhorias e desempenhos na segurança do local de trabalho, ferramentas 

devem ser empregadas nas organizações, através de mapeamentos de processos operacionais (van 

Kampen, van der Beek, Steijn, Groeneweg, & Guldenmund, 2017), de maneira a identificar 

necessidades de adoção de medidas para redução dos riscos, a fim de proporcionar locais de 

trabalho mais eficientes e seguros (Oliveira, Lopes, & Bana e Costa, 2018). 

Adotando medidas de identificação de eventos mais críticos em termos de consequências e riscos, 

com base em conjuntos de dados consistentes, permite-se considerar dependências de tempo em 

processos de acordo com o tempo e ao longo do projeto, também para se ter melhores processos 

de análise de falhas e soluções de problemas, busca-se efetuar estudos através de causas raízes 

visando melhorias continuas em questões de produtos e processos (Lorenzi & Ferreira, 2018; 

Demichela, Baldissone, & Camuncoli, 2017)  

O mapeamento conceitual pode envolver critérios gerenciais, ambientais, operacionais e 

individuais, estimar e classificar os perigos e riscos de acidentes nos processos (Wang, Wang, & 

Qi, 2016). Deve-se ter uma preparação eficaz, analisando riscos e estudando a partir de 

identificação de pessoas que podem ser afetadas (Rajeev, Soman, Renjith, & George, 2019), em 

relação a industrias de petróleo offshore, deve ser realizada uma analise sistemática em relação 

aos acidentes a partir de escorregões, tropeções e quedas em altura (STF), considerando fatores 

ambientais adversos, de forma a integrar uma gestão de segurança para este tipo de atividade e 

local de trabalho (Song et al., 2016). 

Para adoção de sistemas de forma a orientar intervenções de segurança através da prevenção ou 

mitigação de acidentes (on-line) ou a partir da conceção e reengenharia de sistemas mais seguros 
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(off-line), são adotados tomadores de decisão, de forma gerar uma maior segurança e melhoria, 

focando a prevenção de acidentes (Favarò & Saleh, 2016). 

Além disso, através da priorização de riscos, considerando probabilidades de ocorrência, 

consequências e dependências complexas entre fatores de riscos, tem-se uma melhor análise das 

influências em que os fatores de riscos estão dispostos, de forma a prever os impactos dos mesmos 

(Jamshidi, Ait-kadi, Ruiz, & Rebaiaia, 2018). 

Quando as informações de sistemas de processos não estão disponíveis tem-se maiores incertezas 

referentes aos riscos de acidentes, devido a falta de informação ou as mesmas estarem incompletas, 

desta forma, a partir da execução da avaliação de risco elevados de forma impressa, é possível 

avaliar sistemas imprecisos (Kamil, Khan, Song, & Ahmed, 2019). Também através de 

mecanismos de feedback causal e rotas de impactos visando o objetivo dos projetos, tem-se um 

indicativo de fatores críticos de riscos e indicadores de desempenho dos projetos (Rasul, Malik, 

Bakhtawar, & Thaheem, 2019). 

Em relação aos riscos ocupacionais, de forma a avaliar e apresentar dados de maneira mais 

abrangente e informativa de saúde e segurança ocupacionais, abordagem de informações através 

de meios geográficos, demonstram os dados de maneira mais informativa e comunicável 

(Delaunay et al., 2015). 

Para o gerenciamento de exposição ocupacional a campos eletromagnéticos, a partir das avaliações 

de radiações não ionizante, pode-se ser incorporado a um sistema informativo e educacional de 

saúde e segurança no trabalho (Gourzoulidis et al., 2018). 

De forma a garantir confiabilidade e estabilidade a partir de sistema de gestão de segurança, de 

maneira a prevenir acidentes e transformando ameaças em oportunidades (Bragatto & Milazzo, 

2019). 

Relativo aos riscos ergonômicos, foram abordados estudos referentes a identificação das causas 

para níveis de perturbação musculosquelética (MSD’s), investigando problemas de saúde no local 

de trabalho, através de intervenções na forma de métodos e práticas de recolha preferenciais 

(Thomas, Hare, & Cameron, 2018). Também foram abordados estudos referentes ao conforto 

postural dinâmico e mapeamento de volumes de histórico de movimento (MHV), a partir da 

modelagem digital humana (Eldar & Fisher-Gewirtzman, 2019). 

Riscos ambientais, foram estudados a partir de metodologias para avaliação de segurança e meio 

ambiente em instalações de indústria de petróleo e gás offshore e também modelos de avaliação 

de risco de blowout12 nesse tipo de indústria. Foram desenvolvidas metodologias de avaliação de 

segurança, considerando operadores e o ambiente circundante (Bucelli, Paltrinieri, & Landucci, 

2018), e ainda também estudos usando resultados experimentais, desenvolvidos exclusivamente, 

de forma a propor modelo de avaliação de rutura do poço, através da metodologia Bowtie, esta 

uma maneira simples de diagrama, para descrever e analisar caminhos de riscos das causas e 

 

12 Condição de um poço descontrolado fazendo com que fluídos da formação estourem na superfície. 
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consequências, de modo a atualizar a avaliação do risco, com novas evidências e informações 

(Islam, Khan, & Venkatesan, 2017). 

Sistemas de informação geográficos são abordados nos estudos também para avaliação de risco 

ambientais, de forma a visualizar mapas de perigos, apresentando modelos de riscos e identificação 

de áreas que são propensas a alto risco (Vaziri, Khademi Hamidi, & Sayadi, 2018). 

A partir do monitoramento de acidentes com conceitos de controle estatísticos de riscos, através 

de métodos estruturados na análise Bowtie, incluindo causas de riscos que afetam barreiras de 

segurança, pode-se definir causas básicas, humanas e potenciais (Folch-Calvo et al., 2019). 

Podemos analisar, conforme apresentado no APENDICE I a tabela demonstrando os autores e seus 

estudos, juntamento com os diferentes métodos de avaliação de riscos e softwares dispostos de 

forma a adaptar as necessidades das organizações.  

Para setores profissionais relacionados com indústrias de petróleo e gás ou indústrias de alta 

tecnologia, dados complexos de acidentes em mapas podem ser convertidos em 2D, através do 

conjunto de dados de acidentes tecnológicos de atributos múltiplos (MATA-D), a confiabilidade 

cognitiva e os métodos de análise de erros são utilizados em mapas auto-organizados, 

denominados 2-D SOM, facilitando assim a visualização dos riscos (Moura et al., 2017). 

Em áreas para estudar a vulnerabilidade da população próxima à área industrial, foram adotados 

softwares como o Locais Regionais de Atmosfera (ALOHA), onde o mesmo define a área de 

cobertura máxima da zona de ameaça próxima para liberação acidental de uma instalação, assim 

sendo, esta estima o potencial de dano de armazenamentos perigosos de uma área industrial. 

Também foi abordado o estudo do mapa de densidade populacional da área a partir do Sistema de 

Informação Geográfica (GIS), com o objetivo de reduzir riscos e fatalidades das indústrias. Os 

resultados das avaliações, realizados através de ferramentas geoespaciais do software ArcGis, 

culminaram em mapas de gravidade, vulnerabilidade e risco da área em estudo (Rajeev et al., 

2019). 

Métodos de avaliação de riscos, em indústrias de petróleo e gás, utilizaram especificadamente 

modelos de Modelo Bowtie (BT), usado para apresentação gráfica e avaliação de riscos da 

consequência da explosão (Islam et al., 2017). 

Além dos métodos BT foram desenvolvidas redes Bayesianas (BNs), de forma a organizar e 

esclarecer processos de ocorrência, com variáveis de BN, ou seja, fatores de riscos, acidentes e 

medidas de mecanismos, para este tipo de método utilizado, foi usado o software GeNle, onde é 

aplicado para obtenção de dados probabilísticos (Song et al., 2016). 

Também foram abordadas outros tipos de métodos para este tipo de indústria, tais como, Monte 

Carlo Markov, Métodos de cadeia (MCMC), método de inferência bayesiana, de forma a monitorar 

as causas dos acidentes com conceitos de controle estatístico de riscos (Folch-Calvo et al., 2019). 

O método Hazop, onde é uma técnica para identificar riscos para pessoas, equipamento, ambiente 

ou objetivos organizacionais combinada com árvore de falhas (FTA) e ou/ árvore de eventos 

(ETA), esta sendo, árvore de falhas e árvore de eventos (Bragatto & Milazzo, 2019). 
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Através de barômetro de risco (RB), este adaptado para desenvolver um modelo de gerenciamento 

de barreiras de segurança, de forma a evitar cenários de derramamento de óleo com grande 

impacto, sendo esta técnica baseada em abordagem de Bowtie, usando matrizes de risco, avaliando 

frequência de ocorrência e gravidade do derramamento de óleo, para este método foi usado o 

software GNOME, onde o mesmo é utilizado para simular desenvolvimentos dinâmicos da área 

contaminada, possibilitando a simulação do comportamento de uma quantidade de óleo sob 

diferentes condições climáticas (Bucelli et al., 2018). 

Para setores de mineração de carvão, foram utilizados métodos de programação logarítmica de 

preferências difusas (LFPP). Estes foram utilizados para classificar fatores para desenvolver 

modelos de gerenciamento de riscos. Nesta esta metodologia, foi utilizado software Matlab, para 

obter representação o vetor prioritário das solução otimizadas e IBM SPSS Statistics, utilizado 

para avaliar a diferença entre as medianas dos resultados dos métodos (Wang et al., 2016). 

Também foram utilizadas abordagens integradas de GIS, de forma a avaliar riscos de risco 

geográfico por meio de mapa de perigos permitindo sua visualização. O módulo de geoestatística 

ArcGis para estimar a quantidade de conteúdo de gás de entrada de carvão, avaliação do telhado 

da mina de carvão (CMRR) e tensão inicial em áreas não amostradas, fornecendo mapas de 

previsão (Vaziri et al., 2018). 

Para a indústria da construção, foram usados métodos Análise Fatorial Exploratória (EFA) e 

Análise Fatorial Confirmatória (CFA) e softwares IBM SPP versão 22 e R versão 3.0.2, este 

utilizado para análise de dados (van Kampen et al., 2017). Também foram usados métodos de 

diagrama de loop causal (CLDS), este representando ciclos de risco priorizados de acordo com sua 

força e velocidade de impacto no sistema e software Vensim, usado para desenvolver 

representação gráfica (Rasul et al., 2019). 

Outros setores profissionais foram analisados, entre eles, especificadamente sistemas clínicos de 

ressonância magnética (RM), onde utilizam o software Electromagnetic Fields (EMF), onde o 

mesmo, identifica exposições ocupacional dos trabalhadores contra a exposição a 

eletromagnéticos (Gourzoulidis et al., 2018). As Unidades de Saúde e Segurança Ocupacional, 

utilizam métodos IRIS, onde permite classificar evento de riscos, combinados com probabilidade 

de ocorrência e valor cumulativo de evitar impactos e Measuring Attractiveness by a Categorical 

Based Evaluation Technique (Macbeth), sendo este uma técnica aplicada para medições de valor 

multicritério de opções multidimensionais, juntamente com o software M-Macbeth utilizado para 

sistemas de apoio à decisão existentes (Oliveira et al., 2018). 

O software SPSS, também foi utilizado em indústrias de gestão de resíduos, de forma a processar 

resultados através de estatísticas técnicas a partir do método de conceito de contagem média de 

dor (APC) (Thomas et al., 2018). Métodos de Redes Bayesianas foram adotados em indústrias de 

processos químicos, onde foram desenvolvidos para investigar cenários de acidentes e eficácia das 

medidas de segurança, através de modelo gráfico utilizado na análise dinâmica de riscos (Kamil 

et al., 2019). Como mencionado anteriormente o software ArcGis é usado para integrar e mapear 

dados existentes relacionados à saúde ocupacional, este foi usado para indústria de 

microeletrônica, através de análises de amostras (Delaunay et al., 2015). 
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Outros softwares importantes para os estudos foram o Matlab, para equações implementadas e 

resolvidas a partir do mesmo, através de método de análise dinâmica de decisão integrada (IDDA), 

onde a mesma é uma análise do comportamento probabilístico da planta, ajudando o usuário a 

decidir o melhor design e solução operacional com base em conjunto complexo e consistente de 

dados, abordado em Industria química e engenharia (Demichela et al., 2017). Também o software 

CAD, usado para analisar interferências na montagem de peças, no setor de automação, utilizando 

método Análise de Modo de Falhas e Efeitos (FMEA) usado para minimizar probabilidades de 

falhas e método A3, utilizado para soluções de problemas, regida por síntese e objetividade, 

estruturados em uma única folha de papel (Lorenzi & Ferreira, 2018). 

Para realização de tarefas em tablets, estendido a vários setores, foi utilizado o método Oxford 

"Plug in Gait" (PIG), este sendo emissores e recetores posicionados no corpo, ou seja, é um sistema 

de marcador de captura de movimentos, junto foi usado o software Mockup Digital (DMU), onde 

captura movimentos 3d em espaço real, CAD para dados de movimentos e informações de 

interações processados e RT-MHV (“Tempo real” - “Volume de histórico de movimento”), 

desenvolvido pelos autores para demonstrar uma avaliação de risco local de distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), com base em tempo real e em movimento 

volumes de histórico (Eldar & Fisher-Gewirtzman, 2019). 

Métodos de avaliação probabilística de riscos dinâmico (DPRA), onde este é um conjunto de 

métodos baseados em simulação que combinam abordagens determinísticas e probabilísticas para 

explicar a dependência do tempo dos eventos, sendo um complemento à avaliação probabilística 

de riscos (PRA) tradicional, caracterizando o risco a partir da gravidade e probabilidade, foram 

utilizados no setor profissional referente a Engenharia aeroespacial (Favarò & Saleh, 2016). Para 

suportes à decisão em assistência médica, foi utilizado o método Mapas cognitivos difusos (FCM), 

onde são ferramentas gráficas úteis para modelar e simular sistemas dinâmicos, sendo este 

mecanismo semelhante ao das redes neurais, baseado em operações matemáticas simples entre 

valores iniciais e matrizes de pesos (Jamshidi et al., 2018). 

 

Conclusão 

A pesquisa analisou vinte e um artigos para o estudo. Os países com mais pesquisadores dentro 

dos artigos recolhidos são Canadá, Itália e Reino Unido e as áreas de investigação incluem controle 

de perigos, gerenciamento de riscos, prevenção de acidentes. A maioria dos estudos utilizam 

softwares específicos para seu local e atividade de trabalho. As revisões apresentam estudos 

relevantes desenvolvidos para diferentes métodos de análise e softwares, de forma a conhecer as 

metodologias utilizadas na atualidade.  

Através deste estudo, foi possível verificar que a avaliação de risco dinâmica é um tema inovador 

e atual. Esse método é viável, podendo ser aplicados em diferentes áreas, métodos e softwares 

adaptados ao local de trabalho. Além disso, são fundamentais para aprimorar visualizações, uma 

melhor interpretação, integrando e mapeando dados existentes em tempo real.  
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Considerando que muitos dos softwares adotados para realização dos estudos são utilizados de 

forma a obter ou analisar dados específicos, torna-se fundamental métodos que possam fazer 

agrupamentos de questões ou implementações e resoluções pertinentes visando aprimorar os 

estudos. Desta forma, embora o contexto deste estudo seja amplo, os conhecimentos adquiridos 

podem ser utilizados em outras áreas, bem como as abordagens existentes para apoiar o 

desenvolvimento de novas técnicas de pesquisa. 

2.7 Objetivos da Dissertação 

O presente trabalho tem como objetivo principal, desenvolver a avaliação de riscos dinâmica em 

laboratórios de minas e metalúrgica. 

 

Os objetivos específicos para desenvolvimento do presente estudo são: 

• Identificar os principais perigos e riscos relacionados aos riscos de acidentes a que os 

trabalhadores em operação nos laboratórios em estudo estão expostos; 

• Analisar os resultados obtidos a partir da aplicação dos três diferentes métodos de avaliação 

de riscos nos laboratórios em estudo. 

• Propor um sistema de mapeamento dos riscos de forma dinâmica; 

• Mapear os riscos de acidente para cada atividade realizada ao longo do tempo e espaço de 

trabalho nos laboratórios em estudo a partir da aplicação de três diferentes métodos de 

avaliação de riscos 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa usa uma abordagem semi-quantitativa e qualitativa. Semi-quantitativa, pois, 

utiliza textos em matrizes, podendo expressar dados qualitativos em números. Essa abordagem 

trata-se de uma metodologia generalista, de fácil aplicação e segue obrigações impostas pela 

legislação, visto que, não se pode alterar lacunas existentes na validação dos resultados das suas 

aplicações (Carvalho & Bettencourt Melo, 2011). A partir disso, são produzidos resultados 

aproximados em vez de resultados exatos e absolutos (Khan et al., 2015). 

Esta pesquisa também é considerada qualitativa, pois apresenta dados descritivos, mediante 

contato direto e indireto com a situação objeto de estudo, de forma a interpretar, compreender 

termos e perspetivas, garantindo a objetivação e estabelecendo interpretações dos fatores 

estudados (Minayo, 2012). 

3.1 Materiais e métodos 

A seguir, na Figura 4, estão apresentados os materiais e métodos utilizados para a realização desta 

pesquisa. 

 

 

Figura 4 - Diagrama de desenvolvimento da pesquisa 
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1. Pesquisa Bibliográfica – Para operacionalização da pesquisa inicialmente realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica através do método do PRISMA, realizada a partir de estudos de 

bases de dados a partir do Scopus, Web of Science, Scielo e Science Direct. Também foram 

utilizados para o estudo, pesquisadas de artigos, livros e revistas científicas. 

 

2.  Recolha de informação dos espaços físicos a estudar – Foi realizado o levantamento em 

contexto observacional, para conhecer o local de estudo, identificar os maquinários e sua 

localização no espaço de trabalho, zonas e laboratórios no qual estavam instalados, 

possíveis problemas e hipóteses de solução. Nessa perspetiva, a construção dos dados foi 

realizada por meio de observação, realização de entrevista com a responsável pelos 

laboratórios, e análise documental de pré-avaliações já realizadas em outras pesquisas 

publicadas. Esses instrumentos de coleta de dados, serviram como base informativa para o 

estudo, bem como para a consulta a equipamentos similares e registos fotográficos, que 

auxiliaram a avaliar possibilidades de acidentes, e identificar situações de riscos no 

maquinário, exposição desnecessária e adoção de possíveis medidas de segurança. 

 

3. Identificação dos riscos e perigos – Os riscos e perigos foram analisados levando em 

consideração maquinários e trabalhadores expostos durante a operacionalização. Assim 

sendo, a partir da análise do maquinário, e do estudo da operacionalização de trabalhadores 

envolvidos nas atividades, fez-se a descrição dos elementos, condições de trabalho e 

equipamentos, atividades desempenhadas, detalhamento dos riscos e perigos em que 

estavam expostos durante atividade e apreciação do local de trabalho. Desta forma, 

elaborou-se uma tabela para avaliação de risco, separados por laboratórios, no qual 

analisou-se os seguintes aspetos: adequação dos equipamentos aos processos; definição 

dos perigos que neste caso seria o próprio equipamento em estudo; eventos 

desencadeadores; informações referentes a exposição, frequência, verificação da proteção 

de segurança dos equipamentos e a consequência caso esse acidente ocorra. 

 

4. Aplicação dos métodos de avaliação dos riscos – Nesta etapa a partir dos resultados da 

análise dos riscos, foram encontrados 53 riscos relacionados ao maquinário e operação. 

Assim, foram realizados cálculos para encontrar a magnitude dos riscos, a fim de fazer 

comparações e hierarquizações de forma a adotar ações de prevenção e correção a partir 

da determinação dos parâmetros estabelecidos nos métodos Willian T. Fine, NTP330 e 

MIAR. 

 

5. Tratamento e análise dos resultados – A ferramenta de cálculo utilizado para encontrar 

a magnitude do risco, foram dispostos em planilhas de Excel com seus respetivos 

parâmetros e informações. Após realização dos cálculos em Excel, estes foram dispostos 

em software Autocad de forma a apresentar os riscos encontrados pelos métodos estudados, 

demonstrando uma maneira dinâmica, através do tempo e espaço e utilização de cores. 
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6. Discussão dos resultados – A discussão baseou-se nos resultados da aplicação das 

metodologias aplicadas para diferentes tipos de riscos e perigos encontrados nos 

laboratórios em estudo, com as comparações de ambos métodos e adequação de uma nova 

proposta de mapeamento para análise destes riscos, a fim de identificar as vantagens e 

desvantagens de ambos. 

 

Na fase preliminar de preparação do trabalho, realizou-se a identificação da área de estudo. Para 

isso, recolheu-se toda a informação sobre os laboratórios em estudo. Realizou-se a observação do 

maquinário e das zonas em que estavam instalados. 

Os equipamentos avaliados foram: o moinho de discos, moinho de bolas, agitadores de peneiros 

para pequenas e grandes amostras, moinho de anéis, estufa e separador magnético a seco. Porém, 

não foi possível acompanhar a operação dos equipamentos no laboratório, pois devido a Pandemia 

do COVID-19, os laboratórios não estavam em operação. Por isso, utilizou-se avaliações já 

realizadas por outros trabalhos acadêmicos.  

Desta maneira, para a fase preliminar realizou-se a análise do laboratório F006 e do laboratório 

F005. Para análise do laboratório F006 utilizou-se as fichas de conformidade ou não conformidade 

do equipamento, realizados através de check-list. com base no Decreto – Lei n. º50/2005. O 

referido decreto apresenta medidas de verificação dos requisitos mínimos de segurança dos 

equipamentos de trabalho. Além disso, para a análise do laboratório F005 foi utilizado check-list 

com base no Decreto – Lei n. º103/2008, referente a Diretiva Máquinas, aplicada a segurança e 

qualidade na fabricação e montagem de equipamentos e máquinas. 

Após a recolha desta informação, procedeu-se à elaboração de matrizes de riscos, de forma a 

avaliar e quantificar os riscos identificados, através de métodos de análise matricial (Willian T. 

Fine, NTP 330 e MIAR), estes descritos nos Anexos I, II, III. Após, realizou-se a transcrição dos 

resultados para mapas em 2D em Autocad, de maneira que representasse os riscos em funções das 

envolventes, pessoas e maquinários. 

Para melhor entendimento, foi apresentado na Figura 5 a representação das etapas realizadas. 

 

 

Figura 5 - Metodologia aplicada 
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Após esta etapa, foi realizado contato com responsável pelos laboratórios em estudo e realizou-se 

entrevistas para melhor entendimento e conhecimento sobre o local em estudo. 

As questões que foram abordadas na entrevista para a responsável pelo laboratório foram: 

• Qual a finalidade da sala em estudo? 

• Como são utilizadas e quais as atividades realizadas? 

• Quando são utilizadas as salas? Por quantas pessoas? 

• Já aconteceu algum acidente ou lesão? 

• Carga horária? 

• Tem-se manutenção dos equipamentos? 

• Caso ocorra algum acidente, existe algum tipo de planejamento? 

• Utentes recebem treinamentos para operar maquinários? 

A presente pesquisa teve como campo de estudo o Edifício Minas e Metalurgia (F), nos 

laboratórios ensino 005 com área de 212 m² e 006 tendo uma área de 87m². A localização do 

departamento F está indicado na cor vermelha na Figura 6, em que apresenta uma visão superior 

da Faculdade de Engenharia do Porto. Os laboratórios do piso 0 do Departamento de Minas e 

Metalurgia (F), estão destacados na Figura 7, sendo o Laboratório F005 (cor-de-rosa) e o 

laboratório F006 (laranja), os mesmos compartilham uma porta em comum, assim, considera-se 

apenas um laboratório. 

 

 

Figura 6 - Mapa com representação dos Departamentos da 

FEUP (Faculdade de Engenharia do Porto, 2020) 

 

 

Figura 7 - Laboratórios 005 e 006 (Faculdade de 

Engenharia do Porto, 2020) 
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3.1.1 Laboratório F005 

A seguir temos especificações sobre os laboratórios e definições das pré-avaliações utilizadas no 

estudo, fotos dos equipamentos utilizados, contendo seus procedimentos e demais informações 

importantes. 

O laboratório F005, está localizado no piso 0, do edifício F, na Faculdade de Engenharia. É um 

laboratório de ensino de minas e metalurgia, destinado as aulas práticas e investigações. Como 

mencionado anteriormente, foram estudados equipamentos operacionais, embora o laboratório 

possua vários outros equipamentos de trabalho, mas estes estando inoperacionais, ocupando 

espaços.  

As fichas técnicas utilizadas para o estudo, baseiam-se na Decreto - Lei n 103/2008, onde a mesma, 

estabelece check-list de conformidade ou não conformidade para diversos itens seguindo artigos 

dispostos específicos da diretiva. Os itens que foram estudados pela avaliação referem-se à: 

• Requisitos mínimos dos equipamentos ou máquinas; 

• Requisitos complementares; 

• Medidas de proteção contra os riscos mecânicos; 

• Características exigidas para os protetores e os dispositivos de proteção; 

• Medidas de proteção contra outros riscos; 

• Manutenção da máquina; 

• Indicações de segurança. 

 

Para realizar este trabalho foi efetuada a avaliação de riscos no laboratório de ensino / investigação, 

sala F005.Este laboratório tem 212m², foi dividido apenas o espaço de estudo, tendo uma área 

próxima de 70m², deve-se mencionar que a Figura 8 não está em escala. O laboratório está 

composto por vários equipamentos em seu entorno, sendo a maioria não operacional. 

Os equipamentos analisados para o estudo, estavam localizados perto da entrada, que esta 

interligada com a área de circulação que dá acesso a entrada principal, podendo ser analisado na 

Figura 9. O moinho de discos estava instalado sobre bancadas, estas dispostas fazendo o contorno 

na parede e o moinho de bolas ao lado instalado sobre o chão. 
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Figura 8 - Envolventes do laboratório F005 

 

 

Figura 9 - Localização equipamentos F005 

 

Conforme a Figura 9 podemos verificar o nome e localização dos equipamentos estudados. Os 

equipamentos selecionados para estudo do laboratório F005 foram: 

 

1. Moinho de Disco; 

O moinho de disco é um equipamento destinado a reduzir pequenas amostras a pó através do atrito 

do material entre um disco fixo e outro móvel, como no exemplo apresentado pela Figura 10.  
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Figura 10 – Funcionamento do moinho de disco simples13 

 

Assim, o material é inserido na boca de alimentação que está posicionada na tampa da carcaça e 

em seguida, passa pelo furo central presente no disco fixo onde encontra-se com o disco móvel. 

Os discos apresentam ranhuras nos quais são responsáveis por exercer o atrito e moer o material. 

Para regular o tamanho das partículas o equipamento possui um manípulo em sua lateral que regula 

o avanço ou o recuo do eixo central ao qual pertence ao disco móvel, fazendo com que o espaço 

entre os discos aumente ou diminua. Após a moagem o material é descarregado sobre um furo pela 

bancada, fazendo com que a amostra seja retirada por baixo da bancada, assim tendo o levantando 

de poeira conforma a Figura 11 e Figura 12. 

 

 

Figura 11 – Localização Moinho de discos 
 

Figura 12 – Retirada da amostra moinho de discos 

 

 

13 http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Redu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tamanho%20dos%20Alimentos.pdf (Acedido 

em 19/09/2020) 

http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Redu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tamanho%20dos%20Alimentos.pdf
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A rotação do disco móvel é realizada através de uma correia ligada ao eixo central e a uma polia, 

esta que gira pela força produzida pelo motor. A Figura 13 mostra o equipamento presente no 

laboratório. 

 

Figura 13 - Moinho de discos 

 

O moinho de disco existente no laboratório foi fabricado no ano de 1993 e não possui identificada 

a empresa que o produziu. Nota-se que o equipamento não apresenta carcaça de proteção para a 

correia e partes móveis, bem como motor em mal estado e falta de proteção móvel na abertura para 

colocação do material. 

 

2. Moinho de Bolas; 

O moinho de bolas é indicado na preparação de amostras, quando se deseja moer uma maior 

quantidade de minério ou quando pretende moer a amostra a uma granulometria mais fina, 

destinam-se aos casos em que a moagem a seco ou a húmido é necessária (Sampaio, França, & 

Braga, 2007). Na Figura 14, temos a sua representação gráfica. 

 

 

Figura 14 - Representação gráfica moinho de Bolas (Sampaio, França, & Braga, 2007) 

  

Assim, é selecionado o tipo de bilha para moagem e colocado sobre o manípulo localizado na parte 

superior do mesmo, para que o material fique no interior do moinho. Após abastecimento, o 

manípulo é fechado com uma tampa. 

Neste tambor serão colocados os particulados e carga moedora (bilhas), de acordo com a 

granulometria desejada. Após ligar o equipamento, o tambor gira, de forma que as cargas moedoras 
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caiam sobre os particulados, triturando-as e sendo colocados sobre recipiente para recolha do 

material, este localizado na frente do equipamento, podemos analisar na Figura 15 sua 

representação esquemática. 

 

 

Figura 15 - Representação esquemática do moinho de bolas. A) Jarro de moagem; B) Meio da moagem; C) Rolos; 

D) Motor; E) Correia; F) Polia 14 

 

Na Figura 16 e Figura 17 temos o moinho de bolas, onde nota-se que o equipamento não apresenta 

carcaça de proteção para a correia, proteção sobre partes móveis e fixa e proteção para saída de 

amostras. 

 

 

Figura 16 – Vista frontal do moinho de bolas 

 

Figura 17 – Vista lateral do moinho de bolas 

 

3.1.2 Laboratório F006 

O laboratório F006, está localizado no piso 0, do edifício F, na Faculdade de Engenharia. É um 

laboratório de ensino de minas e metalurgia, destinado as aulas práticas. Como mencionado 

anteriormente, foram estudados equipamentos operacionais, embora o laboratório possua vários 

outros equipamentos de trabalho, mas estes estando inoperacionais, ocupando espaços. 

 

14 https://www.scielo.br/pdf/qn/v37n4/25.pdf (Acedido em 19/09/2020) 

https://www.scielo.br/pdf/qn/v37n4/25.pdf


Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

36                                                                                                                                                                         Materiais e Métodos 

As fichas técnicas utilizadas para estudo, baseiam-se na Diretiva- Lei n 50/2005, onde a mesma, 

estabelece check-list de conformidade ou não conformidade para diversos itens seguindo artigos 

dispostos específicos da diretiva. Estes artigos referem-se à: 

 

Art. 11 – Sistema de Comando com Incidência na segurança 

Art. 12 – Arranque do equipamento 

Art. 13 – Paragem do equipamento 

Art. 14 – Estabilidade e rotura 

Art. 15 – Projeções e emanações 

Art. 16 – Riscos de contacto mecânico 

Art. 17 – Iluminação e temperaturas 

Art. 18 – Dispositivos de alerta 

Art. 19 – Manutenção do equipamento 

Art. 20 – Riscos elétricos, de incêndio e explosão 

 

Apesar de o estudo ser amplo, podendo ter vários riscos associados ao local e equipamento, tais 

como, ruído, vibração, temperaturas extremas, emissão de poeiras ou gases, riscos ergonômicos, 

entre outros. O seguinte trabalho baseou-se apenas em riscos de acidentes do equipamento. 

No laboratório de ensino tendo uma menor área de 87m², foram analisados mais equipamentos, 

estes sendo, agitador de peneiros ficando ao lado do computador na entrada do laboratório, 

separador magnético a seco este centralizado sobre bancada, moinho de anéis e agitador de 

peneiros de amostras grandes, ambos estando dispostos logo na entrada do laboratório um ao lado 

do outro e por fim a estufa localizada entre vãos de pilares com abertura para o corredor da sala. 

Conforme a Figura 18, temos a disposição dos mesmos e na Figura 19 a localização dos 

equipamentos, com foto e nome. 
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Figura 18 – Envolventes do laboratório F006 

 

 
Figura 19 - Localização equipamentos F006 

 

Os equipamentos selecionados para estudo do laboratório F006 foram: 

• Agitador de peneiros de pequenas dimensões; 

• Agitador de peneiros de grandes dimensões; 

• Moinho de Anéis; 

• Separador Magnético; 

• Estufa. 

A seguir temos a análise das avaliações dos equipamentos e indicações relativas a pré-avaliação, 

servindo como base informativa para este estudo e demais informações importantes. 

 

1. Agitador de peneiros de amostras pequenas (para peneiramento a seco); 

 

Marca: RETSCH 

Modelo: AS 200 

Ano Fabricação: 2007 

Este equipamento tem como aplicação a separação, fracionamento e determinação granulométrica 

dos minérios. Como princípio de funcionamento, todas as peneiradoras da série AS 200 funcionam 

como um acionamento eletromagnético patenteado pela RETSCH, através deste acionamento 

gera-se um movimento tridimensional de golpes, onde o produto movimenta-se de modo uniforme 

por toda superfície da peneira, conforme a Figura 20, onde demonstra seu princípio de 
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funcionamento. Tem a vantagem de ter alta eficiência de separação, com capacidade de carga e 

operação extremamente suave15.  

 

 

Figura 20 - Princípio de funcionamento 

 

Apesar de existir equipamentos mais atuais, sua funcionalidade segue sendo a mesma. A Figura 

21 representa o agitador de peneiros, o mesmo estava em boas condições de segurança e apto para 

funcionamento. 

 

Figura 21 - Agitador de peneiros 

 

2. Agitador de peneiros de grandes dimensões; 

 

O agitador de peneiros de grandes amostras é aplicado na separação, fracionamento e determinação 

granulométrica dos minérios, sendo o mesmo princípio de funcionamento do equipamento 

anterior, porém este tendo amostras granulométricas de dimensões maiores. Este equipamento de 

fabricação anterior a 1995, sem marcação e identificação interna. A Figura 22 representa o agitador 

de peneiros e sua instalação elétrica. Percebe-se pela imagem que o mesmo possui partes móveis 

expostas, arestas pontiagudas, base de retenção do material inapropriado, sistema elétrico em más 

condições, para além disso, o equipamento estava muito próximo de outro equipamento. 

 

 

15 https://www.retsch.pt/pt/produtos/peneiramento/peneiradoras/as-200-basic/funcao-caracteristicas/ (Acedido em 

19/09/2020) 

https://www.retsch.pt/pt/produtos/peneiramento/peneiradoras/as-200-basic/funcao-caracteristicas/
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Figura 22 - Agitador de peneiros para amostras grandes 

 

3. Moinho de Anéis; 

 

Marca: SIEBTECHNIK 

Modelo: TS 250 

Ano Fabricação: anterior a 1995 

Este equipamento é utilizado para rápida fragmentação de minerais. Apesar de ser um equipamento 

antigo, não havendo manual de instrução, existe equipamentos mais atuais, onde sua 

funcionalidade segue sendo a mesma. Deste modo, de maneira geral, o produto a ser moído é 

colocado em um recipiente de moagem no interior no moinho vibratório de discos, podendo ser 

analisado na Figura 23, onde através de uma vibração predominantemente horizontal, o material 

da amostra é moído por impacto e atrito e ao mesmo tempo homogeneizado, geralmente em torno 

de minutos16. 

 

 

Figura 23 - Princípio de funcionamento moinho de anéis 17 

 

 

16 https://www.siebtechnik-tema.cn/wp-content/uploads/2018/07/wb242port-Probenaufb-Labor.pdf (Acedido em 

19/09/2020) 
17 file:///C:/Users/Acer/Downloads/product_info-Moinho-de-disco-vibratorio-RS-200-PT.pdf (Acedido em 

19/09/2020) 

https://www.siebtechnik-tema.cn/wp-content/uploads/2018/07/wb242port-Probenaufb-Labor.pdf
file:///C:/Users/Acer/Downloads/product_info-Moinho-de-disco-vibratorio-RS-200-PT.pdf
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Na Figura 24, podemos analisar o equipamento, onde percebe-se que o equipamento está sobre 

barrotes de madeira, com falta de proteção na lateral das tampas e muito próximo ao outro 

equipamento. 

 

 

Figura 24 - Moinho de Anéis 

 

4. Separador Magnético de materiais – via seca; 

 

Este equipamento tem como aplicação a segregação de minérios atraídos pelo campo magnéticos, 

onde minérios são classificados em duas categorias, os que são atraídos pelo campo magnético e 

os que são repulsos. A seguir na Figura 25, temos a foto do equipamento. Conforme a imagem, 

notamos que o equipamento está totalmente exposto ao operador, ou seja, todas as suas partes 

móveis, correias, polias, esteiras estão amostras, podendo gerar riscos de acidentes. 

 

 

Figura 25 - Separador magnético 

 

5. Estufa. 

 

Marca: TERMOMETALICAS – Indústria de Construções Termometálicas Nogueira da Costa, 

Lda. 

A partir da análise granulométrica, amostras são retidas nas peneiras. Estas podem estar ainda com 

diferentes amostras associados nas demais, assim, as peneiras são lavadas para que sejam retirados 
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e colocados em novos recipientes pré pesados e anotados. Após este recipiente com as amostras 

definidas são inseridos no equipamento de estufa térmica, onde é utilizado na polimerização ou 

secagem de amostra. A seguir na Figura 26 temos a foto da estufa. Segundo a imagem, percebemos 

que a estufa está localizada em mal estado, ou seja, sua porta está na circulação do prédio tendo a 

emanação de vapores diretamente ao interior do prédio, estando também sobre barrotes de 

madeira. 

 

 

Figura 26 - Estufa 

3.1.3 Perfil dos utilizadores  

O risco avaliado foi o de acidente para procedimentos e operação do equipamento, estes foram 

avaliados levando em consideração a utilização apenas pelo investigador, e a utilização de grupos 

de estudantes, os quais serão detalhados a seguir: 

• Utilização apenas pelo investigador- levando-se em consideração que estava apenas uma 

pessoa no laboratório, por um período aproximado de 3 meses, em um período de 8 horas 

por dia e utilizando 1 ou 2 equipamentos diferentes por dia. Nesse caso, também deve-se 

considerar o mesmo equipamento estava sendo utilizado de entre 1 ou 2 vezes na semana, 

havendo uma exposição maior devido ao tempo de estudo no local de trabalho. Neste caso, 

subentende-se que o investigador já tenha conhecimento sobre os maquinários, utilização 

e processos, podendo operar sozinho os equipamentos. 

 

• Utilização de grupos de estudantes, - nesse caso o limite permitido de 20 pessoas nos 

laboratórios, estes divididos em grupos ou turnos diferentes. Foi considerado que a turma 

teria 9 pessoas divididos em 3 grupos com 3 integrantes cada, realizando atividades e 

procedimentos de aula definidos pela pessoa responsável durante o período de 1 hora cada. 

Sabendo que a exposição dos alunos se torna menor, devido ao fato de as aulas serem em 

dias e horários pontuais. Neste caso, considera-se que o grupo de alunos estão aprendendo 

sobre os equipamentos, não tendo conhecimento e experiência suficientes para operarem 

os equipamentos sem acompanhamento do profissional qualificado. 
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3.1.4 Identificação dos perigos e riscos 

A amostra foi condicionada a análise observacional dos laboratórios, pois os equipamentos não 

estarem em operação. Foi realizado um estudo a partir de fichas pré-avaliação, que demonstravam 

itens de conformidade e não conformidade dos equipamentos. 

Assim sendo, foi possível identificar possíveis perigos e riscos a partir dos itens que não estavam 

adequados e em estado de segurança. De seguida, foi elaborada a tabela no Excel, que demonstra 

o laboratório em estudo, nome do equipamento, processo, perigo, fotografia, evento 

desencadeador, observações referentes ao número de trabalhadores expostos, frequência de 

exposição e se existe sistema de proteção, após foram definidos os riscos e tipo de risco. Neste 

estudo foi analisado somente o risco de acidente e por fim foi adotado a consequência caso o 

acidente se tornasse real. 

A Tabela 3 apresenta todos os itens mencionados e demonstração, como exemplo temos o 

equipamento agitador de peneiros com todas as especificações e detalhamentos. A tabela completa 

com todos os riscos e perigos identificados nos laboratórios estão dispostos no APENDICE II. 

 

Tabela 3 - Identificação de riscos e perigos 

Perigo Fotografia 
Evento 

Desencadeador 
Observação Risco 

Tipo de 

Risco 
Consequência 

Agitador de peneiros  

 

Operador se 

distraiu e foi 
agarrado pelas 

vestimentas, 

forçando a mão 
em uma posição 

perigosa entre as 

peneiras e hastes 
durante análise. 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador 

Geralmente 

desempenhada 1 
ou 2 vezes na 

semana                                                                               

Não existe sistema 
de gestão 

implementado e as 

práticas de 
segurança 

resumem-se à 

utilização de EPI 

Entalamento Acidente Escoriação 

 

Para a realização da avaliação de risco a partir dos métodos estudados, analisou-se os diferentes 

parâmetros que são adotados para cada um deles, considerando que para cada método existem 

diferentes perspetivas. 

A partir dos perigos encontrados nos maquinários e local de trabalho, identificou-se os eventos 

desencadeadores para a ocorrência do acidente, levando em conta situações em que o operador 

poderia estar expostos gerando um acidente. Assim, foi identificado o risco que estava interligado 

com o evento desencadeador definido. 

Para itens de extensão de impacte, para realização da tabela foi assumido apenas 1 pessoa 

(investigador), exposta aos maquinários. Referente a exposição, foi assumido que esta pessoa 

estaria exposta por aproximadamente 3 meses no laboratório, em um período de 8 horas por dia e 

utilizando 1 ou 2 equipamentos diferentes por dia, ou seja, o mesmo equipamento podendo ser 

utilizado de entre 1 ou 2 vezes na semana. 
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O parâmetro probabilidade foi avaliada levando em consideração a possibilidade do evento 

acontecer, levando em conta estado dos equipamentos, maquinários e circunstâncias de trabalho. 

Os sistemas de prevenção e controlo foram adotados considerando que nenhum dos equipamentos 

tinha sistema de prevenção e nem controlo implementado e a partir deles também foi possível 

determinar o grau de correção. Este parâmetro estabelece medidas de controlo para os riscos 

identificados. 

Para a valoração dos itens de gravidade, foi assumido que o risco de fato aconteceu e neste caso 

assumiu-se a gravidade do acidente ou a consequência gerada a partir dele, ou seja, o grau de lesão. 

3.1.5 Avaliação de riscos 

Foram utilizados três métodos para avaliação de riscos, nomeadamente, Willian T. Fine, NTP 330 

e MIAR. As descrições detalhadas para cada método estão descritas nos ANEXOS I, II, III. A 

escolha destas metodologias foi por serem metodologias relativamente simples de aplicar. 

 

• Método Willian T. Fine  

O método Willian T. Fine é semi-quantitativo, o qual identifica os perigos, valora, avalia, 

hierarquiza e controla os riscos (Fine, 1971). Através da Tabela 4 temos a classificação dos riscos 

e medidas de atuação. 

 

Tabela 4 - Medidas de atuação Willian T. Fine 

 

 

Para o cálculo e classificação do risco foi utilizado uma planilha no Excel, onde foram colocados 

parâmetros de gravidade da consequência, exposição e probabilidade, onde o risco é classificado. 

Também foram adotados custo de correção e grau de correção e como resultado tem-se a sua 

justificação, conforme a Tabela 5 podemos observar um exemplo de avaliação utilizado pelo 

método Willian T. Fine. 
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Tabela 5 – Tabela para classificação do risco - WTF 
Gravidade das 
Consequências 

Exposição Probabilidade RISCO 
Classificação do 

risco 
Custo de 
Correção 

Grau de 
Correção 

Justificação JUSTIFICAÇÃO 

15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

 

• Método NTP 330 

O método também é semi-quantitativo, o mesmo, quantifica a amplitude dos riscos e faz-se a 

hierarquização das prioridades de intervenção. Na Tabela 6, temos o nível de intervenção a partir 

do nível de risco onde são tabelados e definidos pelo método, através de nível de probabilidade e 

nível de consequência (Belloví & Malagón, 1993). 

 

Tabela 6 - Nível de intervenção 

 
Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

A partir da definição dos parâmetros, estes sendo, nível de deficiência e nível de exposição eram 

calculados o nível de probabilidade, também eram adotados níveis de consequência e assim 

definidos o nível de risco e o nível de intervenção. Para o cálculo do nível de risco pela 

metodologia NTP330 foi utilizada a Tabela 7, onde demonstra um exemplo de classificação do 

risco. 

 

Tabela 7 - Classificação do risco - NTP 330 
Nível de 

Deficiência 

Nível de 

Exposição 

Nível de 

Probabilidade 

Nível de 

Consequências 

Nível de 

Risco 

Nível de 

Intervenção 

10 3 30 100 3000 I 

 

• Método MIAR  

O método é semi-quantitativo, onde identifica os perigos, valora, avalia, hierarquiza e controla os 

riscos. Na Tabela 8, temos a priorização dos riscos, este é definido a partir da classificação do risco 

ponderado, onde é multiplicado o resultado pelo parâmetro critérios de priorização da intervenção 

(Antunes, Baptista, & Diogo, 2010). 
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Tabela 8 - Priorização MIAR 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 

 

Devido ao método utilizar cálculos para nível de risco ponderado e nível de priorização, a 

classificação final era realizada no campo NRP e Priorização. Seguindo a Tabela 9 podemos 

observar um exemplo da adoção do método MIAR, onde foram definidos a classificação do risco 

e priorização. 

 

Tabela 9 – Cálculo para classificação do risco - MIAR 

Gravidade 

Extensão 

do 

impacte 

Frequência 

de 

ocorrência 

Nível 

de 

Risco 

Desempenho 

dos sistemas 

de prevenção 

e controlo 

Nível de 

Risco 

Ponderado 

Classificação 

NRP 

Critérios de 

Priorização 

da 

Intervenção  

Nível de 

Priorização 
Priorização 

8 1 3 24 0.5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

3.1.6 Proposta de avaliação dinâmica de risco 

É entendido que o risco avaliado através dos diferentes métodos tradicionais, são de grande 

importância, visto que podemos identificar, avaliar e propor medidas preventivas para riscos e 

perigos, visando a eliminação ou minimização do mesmo. Porém, quando avaliamos os riscos a 

partir dos métodos tradicionais não estamos considerando o percurso de trabalho, a simultaneidade 

de atividades o espaço de trabalho e a sua envolvente, ou seja, avaliamos somente a atividade no 

exato momento em que está sendo executada. 

Desta forma, o trabalho tem como proposta a avaliação dinâmica, realizada a partir dos resultados 

encontrados nos métodos de avaliação tradicional e transcritos para mapas em 2D. Para isso foram 

adotadas grelhas de tamanho 1/1m para cada laboratório, identificando as zonas de perigos e riscos 

em sua envolvente, de forma a obter uma melhor visualização através de cores. Assim sendo, para 

o laboratório F005, adotou-se que: 

• O investigador durante seu turno de trabalho, definido sendo 8 horas, exerceu em determinado 

dia as 2 atividades, ou seja, utilizou o equipamento moinho de discos e moinho de bolas em 

simultâneo. Quando analisamos a atividade dinâmica, neste caso, consideramos o risco do 

moinho de discos, o seu percurso e o risco do moinho de bolas, ou seja, neste caso, ambos 

equipamentos continuam ligados. 

• Os alunos estão em grupos de 3 pessoas, fazendo atividades observacionais nos maquinários 

para o melhor aprendizado do equipamento. Foram realizadas durante o turno de 3 horas. Para 

melhor entendimento: 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

46                                                                                                                                                                         Materiais e Métodos 

Em 1h30min, 2 grupos estavam observando o equipamento moinho de discos e 1 grupo estava 

observando o moinho de bolas e realizando atividade referente aos mesmos. 

Após este período, foi realizado a troca das atividades, ou seja, nas próximas 1h30min, houve 

a troca de grupos, onde, 1 grupo ficou observando o moinho de discos e os outros 2 grupos 

estavam no moinho de bolas. 

Para o laboratório F006, seguiu-se da mesma maneira, os resultados encontrados nos métodos de 

avaliação tradicional foram transcritos para mapas em 2D, onde foram adotadas grelhas de 

tamanho 1/1m, identificando as zonas de riscos e perigos em sua envolvente, de forma a obter uma 

melhor visualização através de cores. Assim sendo, para o laboratório F006, adotou-se que: 

• O investigador durante seu turno de trabalho, definido como 8 horas, exerceu em determinado 

dia as 2 atividades, ou seja, utilizou o equipamento agitador de peneiros de pequenas amostras 

e a estufa em simultâneo. Quando analisamos a atividade dinâmica, neste caso, consideramos 

o risco do agitador de peneiros, o seu percurso e o risco da estufa, ou seja, neste caso, ambos 

equipamentos continuam ligados 

• Os alunos estão em grupos de 3 pessoas, desempenhando diferentes atividades nos 

maquinários realizadas durante o turno de 3 horas. Para melhor entendimento: 

Em 1h30min, um grupo de alunos estavam estudando o equipamento agitador de peneiros de 

pequenas amostras, outro o agitador de amostras grandes e outro a estufa. 

Após este período, foi realizado a troca de atividades, ou seja, nas próximas 1h30min, houve 

a troca de grupos, onde, 1 grupo ficou observando o moinho de anéis, separador magnético e 

o agitador de peneiros de grandes amostras. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados das avaliações de riscos do Laboratório F005 

 

Perigos, riscos e consequências dos equipamentos  

Os equipamentos avaliados no laboratório seguem na Tabela 10 foram identificados os perigos 

nos equipamentos moinho de discos e moinho de bolas, relativamente ao motor, lançamento de 

partículas, material fragmentado e pinos, roscas e parafusos. 

 

Tabela 10 - Perigos laboratório 005 

Perigos Laboratório 005 

Moinho de Bolas 5 

Moinho de discos 5 

motor 3 

Material fragmentado 2 

Partículas 2 

Pinos, roscas e parafusos 1 

Total Geral 18 

 

Também se notou que a maioria dos acidentes estavam envolvidos com as partes móveis dos 

equipamentos, através de pontos entrantes entre correias, polias e bases fixas. A Tabela 11 mostra 

um desses casos onde o operador poderia estar próximo ao equipamento ligado e acabou sendo 

agarrado pelas vestimentas. 

 

Tabela 11 - Evento desencadeador 

Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador 

Moinho de Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Moinho 

de disco 

 

Operador aproximou da lateral do equipamento e foi 

agarrado pelas vestimentas, através de pontos 

entrantes entre correias e base fixa. 

 

Para os perigos encontrados, foram identificados vários tipos de riscos, podendo ser identificados 

na Tabela 12, onde nota-se que a maioria dos riscos ocasionados estão relacionados aos 

entalamentos em seguida projeção de partículas. 
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Tabela 12 - Riscos laboratório 005 

Riscos Nº de riscos Riscos Nº de riscos 

Entalamento 4 Electrocução 1 

Projeção de partículas 3 Temperatura 1 

Choque 2 Torção 1 

Choque elétrico 2 Abrasão 1 

Queda do mesmo nível 1 Fricção 1 

Projeção de objetos 1   

 

Após análise dos riscos, perigos e eventos desencadeadores, foram analisadas as consequências 

resultantes a partir dos mesmos, podemos verificar na Tabela 13. As consequências possíveis 

encontradas, tendo uma maior percentagem relativamente as escoriações, morte e fraturas no dedo 

e após queimaduras, fratura na mão e cortes. As consequências avaliadas levaram em consideração 

que, caso o evento desencadeador venha ocorrer de forma a gerar o risco, o grau de lesão seria o 

mais próximo do real acontecimento. 

 

Tabela 13 - Consequência dos riscos 

Consequência Laboratório 005 

Escoriação 38,89% 

Morte 16,67% 

Fraturas no dedo 16,67% 

Queimadura 11,11% 

Fraturas na mão 11,11% 

Corte 5,56% 

Total Geral 100,00% 

 

Willian T. Fine 

Conforme a Figura 27 temos a percentagem da classificação dos riscos encontrados a partir dos 

perigos identificados.  

 

 

Figura 27 - Perigos método Willian T. Fine Laboratório F005 
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Pode-se notar que o risco mais crítico na classificação é referente ao motor, este obteve 66,7% de 

riscos do total de eventos identificados classificados como médio. O perigo motor está presente 

tanto no equipamento moinho de disco quanto no moinho de bolas e tem como risco identificados, 

por exemplo, o sobreaquecimento ou a possibilidade de contato com água. Do total de riscos 

médios identificados no Laboratório 005 66,67% é referente ao motor, está alta percentagem 

demonstra a ineficiência dos motores dos equipamentos. Um exemplo é o evento descrito na 

Tabela 14 em que o operador molha o motor quando estava a lavar as amostras e é eletrocutado, a 

classificação do evento foi médio. 

 

Tabela 14 – Exemplo de avaliação com motor do moinho de discos 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Motor 

O motor elétrico em más condições está 

instalado sobre a bancada que contém 

torneiras de água. O operador ao lavar 

amostras, desatento, molha o motor 

Electrocução Morte Médio 

 

Esta situação, do motor em más condições instalado próximo a torneiras está em desacordo visto 

que o equipamento deve estar em local apropriado. Desta forma, como medida preventiva seria a 

manutenção preventiva do equipamento, como também a instalação do equipamento em local 

adequado sem exposição a fontes de água. Está situação requer correção imediata. Diante disso, a 

avaliação feita pelo método resultou como médio, visto que está situação não requer apenas 

atenção e eventual correção, nota-se que a metodologia abrandou o resultado. 

Para o mesmo perigo, o total de riscos identificados para o motor teve 33,3% de classificação 

baixa. Neste caso, conforme um exemplo disposto na Tabela 15, o operador tocou o motor e este 

estava sobreaquecido, gerando queimaduras. 

 

Tabela 15 – Exemplo de avaliação com motor  

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Motor 

Motor elétrico sobreaquece quando 

utilizado por demasiado tempo, sem um 

isolamento adequado, o operador distraiu-

se e tocou o equipamento 

Temperatura  Queimadura Baixo 

 

Esta situação, do motor estar em más condições, está em desacordo, visto que o equipamento deve 

conter isolamento adequado. Desta forma, como medida preventiva seria a manutenção preventiva 

do equipamento, como também a adoção de isolamentos adequados, de forma que o operador não 

tenha contato direto com o motor. Está situação requer atenção e eventual correção. Diante disso, 
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a avaliação feita pelo método resultou como baixa, visto que está situação não é aceitável na 

situação atual. Assim sendo, nota-se que a metodologia abrandou o resultado. 

Para o perigo moinho de bolas, do total de riscos médios identificados, 20,00% é referente ao 

equipamento. Neste caso, conforme a na Tabela 16, houve um curto-circuito no sistema elétrico, 

ocorrendo um choque elétrico. 

 

Tabela 16 - Exemplo de avaliação com moinho de bolas 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Moinho 

de Bolas 

Devido a deficiência e más condições do 

sistema elétrico houve um curto circuito 

e o operador encostou por descuido 

Choque 

elétrico  
Morte Médio 

 

Esta situação, demonstra a deficiência do sistema instalado próximo ao equipamento. Desta forma, 

como medida preventiva seria a manutenção preventiva do equipamento, de forma a isolar as 

partes elétricas. Está situação requer correção imediata. Diante disso, a avaliação realizada pelo 

método resultou como média, porém, não requer apenas atenção e eventual correção na situação 

atual. Nota-se que a metodologia abrandou o resultado. 

A Figura 28 mostra a classificação de risco e sua quantidade para cada risco identificado, também 

demonstrando a classificação do risco pelas cores adotadas. Percebe-se que o maior número de 

acidentes está envolvido com o risco entalamento. 

 

 

Figura 28 - Riscos método Willian T. Fine Laboratório F005 

 

O risco de entalamento era esperado, visto que os equipamentos continham partes móveis de fácil 

acesso ao operador, podendo ocasionar acidentes. Este risco foi valorado como risco baixo, devido 

as consequências adotadas. O risco de entalamento originou, fraturas nos dedos e mãos, onde a 
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probabilidade de ocorrência deste acidente, gravidade e exposição do operador são relativamente 

baixas, de forma a diminuir a classificação do risco. 

O Willian Fine também apresenta a justificação, onde é considerado não apenas o nível de risco 

associado, mas também o custo da intervenção e a mais valia esperada, neste caso todos os 

riscos foram justificados. 

 

NTP 330  

Conforme a Figura 29 temos a composição em percentagem do nível de riscos encontrados a partir 

dos perigos identificados.  

 

 

Figura 29 - Perigos método NTP 330 Laboratório F005 

 

Pode-se notar que a classificação do nível de risco de todos os eventos com perigo “material 

fragmentado” foi nível II, ou seja, são necessárias medidas de correção e adaptação. O perigo de 

material fragmentado está presente tanto no equipamento de moinho de disco quanto no moinho 

de bolas, ambos tendo como consequências, escoriações. 

Podemos analisar conforme a Tabela 17 um exemplo em que o operador teve uma queda do mesmo 

nível devido ao material (rocha fragmentada) cair no chão, ocasionando escoriações. O nível de 

intervenção deste risco foi II, ou seja, corrigir e adaptar medidas de controlo. 

 

Tabela 17 – Exemplo de avaliação com material fragmentado 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Material 

fragmentado 

Queda do operador devido a recipiente de 

recolha do material com rocha 

fragmentada cair no chão por não ter sido 

colocado de forma correta na base do 

equipamento 

Queda do 

mesmo 

nível 

Escoriação II 

 

Nota-se que está situação não está de acordo, visto que, o recipiente deve estar encaixado à 

estrutura evitando quedas. Desta forma, como medida preventiva seria a instalação de um molde 
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estável, robusto e estanque, na zona de queda do minério fragmentado, este encaixado à estrutura. 

Desta forma, esta situação apesar de ter medidas para ser melhoradas, estas devem ser realizadas 

se possível, ou seja, uma classificação nível III. Outro ponto é que o evento produz um grau de 

consequência do risco baixo caso o evento acontecesse, o tornando em uma situação com potencial 

reduzido. Neste caso, a avaliação feita pelo método classificou como nível de intervenção II – 

corrigir e adaptar medidas de controlo, assim, nota-se que a metodologia majorou o resultado. 

Referente ao equipamento moinho de disco o nível de risco obteve 100% da sua classificação 

como situação crítica, necessitando de correção urgente. Podemos analisar conforme a Tabela 18 

um exemplo onde o operador ao utilizar o manípulo aproximou o dedo nas correias, tendo fraturas 

no dedo. 

 

Tabela 18 – Exemplo de avaliação com moinho de discos – NTP330 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Moinho 

de discos 

Operador ao utilizar o manípulo, 

aproximou da lateral do equipamento e 

inseriu o dedo nas correias 

Entalamento 
Fraturas no 

dedo 
I 

 

Pode-se verificar, que o moinho de discos está indevidamente projetado, visto que, todas suas 

partes móveis estão expostas. Desta forma, a medida preventiva seria a instalação de proteção fixa 

e dispositivos de segurança adequados, envolvendo o perímetro da máquina onde apresente partes 

móveis que podem causar acidentes, podendo ser removido apenas com uso de ferramentas 

específicas. Está situação requer correção urgente. Neste caso, a avaliação realizada pelo método 

resultou de acordo com a situação real. 

Referente ao motor, a classificação do nível de risco foi 100% para situação crítica, necessitando 

de correção urgente. Conforme a Tabela 19, temos o motor que sobreaqueceu e operador tocou 

gerando uma queimadura. 

 

Tabela 19 – Exemplo de avaliação com motor – NTP 330 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Motor 

Motor elétrico sobreaquece quando 

utilizado por demasiado tempo, sem um 

isolamento adequado, o operador distraiu-

se e tocou o equipamento 

Temperatura Queimadura I 

 

Devido as más condições do motor, percebe-se que o mesmo necessita de isolamento adequado de 

forma a evitar acidentes. Desta forma, como medida preventiva seria a manutenção preventiva do 
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equipamento. Está situação requer atenção e eventual correção. Neste caso, a avaliação realizada 

pelo método majorou com o resultado da situação atual. 

A Figura 30 mostra o nível de intervenção e sua quantidade para cada risco identificado, também 

demonstra a classificação do risco pelas cores adotadas. Nota-se que o risco mais elevado e com 

maior número de riscos de acidentes, se deu a partir do risco de entalamento sendo este, uma 

situação crítica, necessitando correção urgente. 

 

 

Figura 30 - Riscos método NTP 330 Laboratório F005 

 

O risco de entalamento era esperado, visto que os equipamentos continham partes móveis de fácil 

acesso ao operador, podendo ocasionar acidentes. O risco de entalamento originou, fraturas nos 

dedos e mãos. Foi considerado o nível de risco grave, exposição frequente e consequência com 

lesões com incapacidade laboral transitória, desta forma a majorar a classificação do risco. 

 

MIAR 

Conforme a Figura 31 temos a percentagem da classificação do nível de risco ponderado a partir 

dos perigos identificados.  
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Figura 31 - Perigos método MIAR Laboratório F005 

 

O método MIAR como não apresenta medidas de atuação propostas em sua metodologia, foram 

adotados como sendo os mesmos do método Willian T. Fine, ou seja, para bandas de risco 1- baixo, 

possivelmente aceitável na situação atual; 2- médio, requer atenção e eventual correção; 3- 

elevado, correção necessária; 4- muito elevado, requer correção necessária e 5- risco extremo, 

paragem imediata. 

Sendo assim, pode-se notar que o perigo partículas apresenta o nível de risco baixo, sendo 

possivelmente aceitável na situação atual, este tendo uma percentagem de 100%. A seguir, temos 

um exemplo de evento desencadeador descrito na Tabela 20, onde demonstra que o operador 

estava executando o procedimento e partículas o atingiram, ocasionando escoriações, a 

classificação do evento foi baixa. 

 

Tabela 20 – Exemplo de avaliação de partículas  

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Partículas 
Durante procedimento, partículas são 

soltos da máquina atingindo o operador 

Projeção de 

partículas 
Escoriações Baixo 

 

Esta situação mostra que a saída das partículas do equipamento estão expostas. Desta forma, como 

medida preventiva seria a instalação de protetores móveis, de forma a evitar que partículas 

atingisse o operador. Está situação requer atenção e eventual correção. Desta forma, a avaliação 

feita pelo método resultou como baixa, porém esta situação não é aceitável na atual situação. 

Assim, nota-se que a metodologia abrandou o resultado da classificação. 

Referente ao motor, pode-se notar que apresenta 66,7% dos riscos identificados risco muito 

elevado. Podemos analisar conforme a Tabela 21, o operador ao lavar amostras, molhou o motor 

e foi eletrocutado. 
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Tabela 21 – Exemplo de avaliação do motor - MIAR 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Motor 

O motor elétrico em mal condições está 

instalado sobre a bancada que contendo 

torneiras de água. O operador ao lavar 

amostras, desatento, molha o motor 

Electrocução Morte Muito elevado 

 

Pode-se analisar que está situação está em desacordo, visto que, o motor deve estar em local 

apropriado. Desta maneira, para além da manutenção preventiva do equipamento, também deve 

ser realocado evitando exposição a fontes de água. Neste caso, a situação requer correção imediata 

para evitar que o acidente ocorra. Desta forma, através da avaliação realizada pelo método resultou 

como muito elevado, ou seja, requer correção imediata, estando de acordo com a situação real. 

Para o mesmo perigo, foram avaliados 33,3% dos riscos encontrados como risco médio. Conforme 

a Tabela 22, temos o motor onde sobreaqueceu e operador tocou gerando uma queimadura. 

 

Tabela 22 – Exemplo de avaliação com motor do equipamento 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Motor 

Motor elétrico sobreaquece quando 

utilizado por demasiado tempo, sem um 

isolamento adequado, o operador distraiu-

se e tocou o equipamento 

Temperatura  Queimadura Médio 

 

Devido as más condições do motor, percebe-se que o mesmo necessita de isolamento adequado de 

forma a evitar acidentes. Desta forma, como medida preventiva seria a manutenção preventiva do 

equipamento, portanto, esta situação requer atenção e eventual correção. Neste caso, a avaliação 

realizada pelo método resultou de acordo com a situação atual. 

A Figura 32 mostra o nível de classificação do risco ponderado e sua quantidade para cada risco 

identificado, também demonstra a classificação do risco pelas cores adotadas. Nota-se que o risco 

mais elevado se deu a partir do risco de choque elétrico e electrocução, sendo necessário correção 

imediata. E o maior número de acidentes relativamente ao entalamento, necessitando de correção 

necessária. 
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Figura 32 - Riscos método MIAR laboratório F005 

 

O método MIAR apresenta também o critério de priorização de intervenção, onde, leva em 

consideração o custo e complexidade. Ou seja, é um critério de sugestão de hierarquização, onde 

acaba deixando por último os eventos de complexidade alta e gastos maiores. O nível de prevenção 

é adequado, mas sempre será necessária uma análise crítica dos resultados para de fato verificar a 

hierarquização das medidas de controlo. 

 

Proposta de avaliação dinâmica de risco para o laboratório F005  

 

A partir da avaliação tradicional realizada anteriormente, temos a noção dos perigos e riscos em 

que estamos expostos, porém, avalia somente atividades específicas no local de trabalho. 

Assim sendo, a partir da avaliação tradicional, foi-se transcrito os resultados e análises para mapas 

2D, com seus equipamentos e localização dos mesmos, simulando um período de 3 horas, para 

investigadores e alunos, sendo a cada 1h30min a mudança de atividades e percurso de trabalho. 

Os resultados repassados foram a partir do método MIAR, em que apresenta vários parâmetros, de 

forma a conseguir hierarquizar melhor o risco. Dessa forma, a metodologia MIAR obteve 

resultados mais coerentes com a situação real, pois contêm o parâmetro extensão de impacte e 

frequência de ocorrência, fatores essenciais para esta avaliação, visto que na metodologia Willian 

T. Fine e NTP 330, o parâmetro extensão de impacte não faz parte, ou seja, não consegue-se definir 

quantas pessoas serão atingidas pelo risco, de forma a alterar o resultado da análise. 
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Figura 33 - Mapa investigador Laboratório 005 

 

Figura 34 - Mapa alunos Laboratório 005 

 

Desta forma, analisando o investigador no posto de trabalho, o mesmo está exposto a diferentes 

riscos e apresenta probabilidade menor de acidentes por estar sozinho e considerando ainda que o 

investigador tem conhecimento na área e nos equipamentos que está operando, porém, tem-se uma 

exposição maior devido ao tempo nas atividades desempenhadas comparado com a situação dos 

estudante. 

Nota-se através da avaliação de risco que os equipamentos tiveram vários níveis de risco, porém 

foi escolhido o pior nível do equipamento para ser apresentado no mapa de risco, visto que, 

identifica o risco mais grave requerendo uma correção imediata. Como exemplo, o moinho de 

discos, em que o seu motor poderia ocasionar electrocução do operador, gerando a morte, 

classificando como risco muito elevado, estando assim de cor vermelha, conforme a Figura 33, 

onde a coloração foi utilizada conforme a classificação do método MIAR.  

Quando avaliamos os alunos no mesmo laboratório, conforme Figura 34, temos uma maior 

extensão de impacte. Desta forma, como mencionado anteriormente, os alunos estão com os 

equipamentos ligados em simultâneo, havendo trocas de grupos durante turnos. Neste caso, 

quando avaliamos a extensão do impacte e diminuímos a frequência de ocorrência, temos uma 

elevação do nível de risco para médio, ficando de cor amarelo. Esses riscos referem-se como por 

exemplo ao lançamento de partículas que são projetados de máquinas e atingem o operador, 

gerando escoriações. 

A coloração verde, refere-se ao nível baixo, de forma que, no ambiente estudado, durante seu 

percurso não continha riscos que pudessem ocasionar acidentes, ou seja, é possivelmente aceitável 

na situação atual. 

Para o estudo do dimensionamento das grelhas, foram adotados tamanhos de 1/1m, de maneira a 

ser uma forma facilitada de avaliação, tendo um resultado eficiente, onde pudesse analisar os 

espaços no laboratório e suas envolventes, tanto para investigadores quanto para estudantes. 
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Com isso, podemos notar que a partir da avaliação dinâmica de riscos, avaliado durante o tempo e 

espaço, temos a modificação do nível de risco. Ou seja, este fato é necessário para uma avaliação 

pontual e objetiva, assim, através dela pode-se avaliar as ações que são realizadas durante o 

percurso e suas envolventes, sendo de extrema importância, visto que as atividades não são 

estáticas. 

4.2 Resultados das avaliações de riscos do Laboratório F006 

Perigos, riscos e consequências dos equipamentos 

 

Os equipamentos avaliados no laboratório seguem na Tabela 23, foram identificados vários 

perigos, sendo as principais: correia, separador magnético, fios instalação elétrica e barrotes de 

madeira.  

Tabela 23 – Perigos para o laboratório F006 

Perigos Nº de perigos Perigos 
Nº de 

perigos 

Correias 4 Base de retenção 1 

Separador magnético  4 Pinos, roscas e parafusos 1 

Barrotes de madeira 3 

Agitador de peneiras de grandes amostras 

(correias) 1 

Tomada elétrica 3 Agitador de peneiro 1 

Fios instalação elétrica 3 Estufa 1 

motor 2 Amostras granulométricas 1 

Partículas 2 Quadro elétrico 1 

Agitador de peneiros de grandes amostras 2 Tampa 1 

Fios descarnado 2 alavanca 1 

Rodas do equipamento 1   

 

Também notou-se que a maioria dos acidentes estavam envolvidos com partes móveis dos 

equipamentos, através de pontos entrantes. A Tabela 24 mostra um desses casos onde o operador 

foi agarrado pelas vestimentas entre as partes entrantes da peneira e hastes do equipamento e 

acabou sofrendo um entalamento. 

 

Tabela 24 – Evento desencadeador 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência 

 

Agitador de 

peneiro 

 

Operador se distraiu e foi agarrado pelas vestimentas, 

forçando a mão em uma posição perigosa entre as peneiras 

e hastes durante análise. 

Entalamento Escoriação 
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Para os perigos encontrados foram identificados vários tipos de riscos, podendo ser analisados na 

Tabela 25, onde nota-se que a maioria dos riscos ocasionados estão relacionados aos entalamentos 

em seguida esmagamento e temperaturas. 

 

Tabela 25 – Riscos para o laboratório F006 

Riscos Laboratório 006 

Entalamento 8 

Esmagamento 6 

Temperatura 3 

Contato com corrente elétrica 3 

Projeção de partículas 3 

Choque 3 

Incêndio 2 

Arestas e ângulos pontiagudos na máquina 1 

Queda de objeto 1 

Queda do mesmo nível 1 

Projeção de objetos 1 

Fricção 1 

Choque elétrico 1 

Queda ao mesmo nível 1 

Total Geral 35 

 

Após análise dos perigos, riscos e eventos desencadeadores, foram analisadas as consequências 

resultantes a partir dos mesmos, onde podemos verificar na Tabela 26 as consequências possíveis 

encontradas, tendo uma maior percentagem relativamente as escoriações, queimaduras e fraturas 

na mão. As consequências avaliadas levaram em consideração que, caso o evento desencadeador 

venha ocorrer de forma a gerar o risco, o grau de lesão seria o mais próximo do real acontecimento. 

 

Tabela 26 – Consequências laboratório F006 

Consequências Percentagem  

Escoriação 22,86% 

Fraturas na mão 17,14% 

Queimadura 17,14% 

Hematoma 11,43% 

Morte 11,43% 

Fratura do dedo do pé 5,71% 

Fratura da mão 5,71% 

Amputação 2,86% 

Lesão ocular 2,86% 

Perfuração 2,86% 

 

Willian T. Fine 

Conforme a Figura 35 temos a percentagem da classificação dos riscos encontrados a partir dos 

perigos identificados. 
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Figura 35 - Perigos método Willian T. Fine Laboratório F006 

 

Pode-se notar que o risco mais crítico na classificação é referente ao quadro elétrico, onde obteve 

100% de riscos do total de eventos identificados classificados como médio. O perigo “tomada 

elétrica” está presente no equipamento agitador de peneiros de grandes amostras e tem como risco 

identificado o choque elétrico. Do total de riscos médios identificados no Laboratório 006, 25% é 

referente as tomadas, está alta percentagem demonstra a ineficiência dos mesmos nos 

equipamentos. 

Um exemplo é o evento descrito na Tabela 27 em que o operador foi regular a velocidade do 

equipamento e este entra em curto-circuito e sofre um choque elétrico, a classificação do evento 

foi médio. 

 

Tabela 27 – Exemplo de avaliação de tomada elétrica 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Tomada 

elétrica 

Painel de controlo entra em curto-circuito 

quando o operador regula a velocidade do 

equipamento 

Choque 

elétrico 
Morte Médio 

 

Essa situação, do painel de controlo está em más condições, gerando um curto-circuito, está em 

desacordo. Deve-se adotar medidas preventivas, tais como a manutenção preventiva do 

equipamento, de forma a não acontecer este tipo de risco. Está situação requer correção imediata. 

Diante disso, a avaliação feita pelo método resultou como médio, visto que está situação não requer 

apenas atenção e eventual correção,nota-se que a metodologia abrandou o resultado. 
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Para o mesmo perigo, o total de riscos identificados para a tomada elétrica teve a classificação 

baixa. Neste caso, conforme um exemplo disposto na Tabela 28, o operador estava operando o 

equipamento e este curto-circuito e ocasionou um incêndio, gerando queimaduras. 

 

Tabela 28 – Exemplo de avaliação para tomada elétrica - WTF 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Tomada 

elétrica 

Devido a deficiência do sistema elétrico houve um 

curto circuito o que gerou um incêndio enquanto o 

trabalhador estava operando o equipamento 

Incêndio Queimadura Baixo 

 

Esta situação, do sistema elétrico estar deficiente em más condições, está em desacordo. Desta 

maneira, como medida preventiva seria a manutenção preventiva da tomada elétrica. Esta situação 

requer correção imediata, tendo em vista, todas as perdas do laboratório. Diante disso, a avaliação 

feita pelo método resultou como baixa, visto que esta situação não é aceitável na situação atual. 

Assim sendo, nota-se que a metodologia abrandou o resultado. 

A Figura 36 mostra a classificação de risco e sua quantidade para cada risco identificado, também 

demonstrando a classificação do risco pelas cores adotadas. Nota-se que o maior número de 

acidentes está envolvido com o risco de entalamento. 

 

 

Figura 36 - Riscos método Willian T. Fine Laboratório F006 

 

A partir da análise da Figura 36 identifica que o risco de maior quantidade foi o de entalamento e 

os riscos de maiores gravidades foram os riscos de choque elétrico e contato com corrente elétrica. 

O Willian Fine também apresenta a justificação, onde é considerado não apenas o nível de risco 

associado, mas também o custo da intervenção e mais valia esperada, neste caso 5 situações não 
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foram justificadas, onde o custo da intervenção é demasiado alto para uma classificação de nível 

de risco muito baixa. Esses 5 eventos estão relacionados com consequências baixas, sendo estas 

de escoriações e hematomas. 

 

NTP 330 

Conforme a Figura 37 temos a composição em percentagem do nível de riscos encontrados a partir 

dos perigos identificados.  

 

 

Figura 37 – Perigos método NTP 330 Laboratório F006 

 

Pode se notar que a classificação do nível de risco de todos os eventos com perigo “amostras 

granulométricas” foi nível I, ou seja, situação crítica, necessitando de correção urgente. O perigo 

de amostras granulométricas está presente no equipamento do agitador de peneiros de grandes 

amostras, tendo como consequência lesão ocular. 

Podemos analisar conforme a Tabela 29 um exemplo em que o operador colocou a velocidade do 

peneiramento errado, projetando as partículas para o ambiente atingindo o operador, ocasionando 

lesão ocular. O nível de risco foi I, ou seja, corrigir e adaptar medidas de controlo. 

 

Tabela 29 – Exemplo de avaliação de amostras granulométricas 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Amostras 

granulométricas 

Operador ao fazer a análise da 

amostra granulométrica colocou a 

velocidade do peneiramento errado 

devido a falta de atenção, quando a 

máquina iniciou projetou as 

partículas para o ambiente, atingindo 

o operador. 

Projeção 

de 

partículas 

Lesão ocular I 
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Nota-se que está situação não está de acordo, visto que, deve-se ter uma proteção evitando a 

projeção de partículas do equipamento. Desta forma, como medida preventiva seria a 

implementação de uma tampa de vidro temperado no topo do equipamento. Assim sendo, esta 

situação apesar de ter medidas para ser melhoradas, estas devem ser realizadas se possível, ou seja, 

uma classificação nível III. Neste caso, a avaliação feita pelo método classificou como nível de 

intervenção I – situação crítica. Necessita de correção urgente, assim, nota-se que a metodologia 

majorou o resultado. 

Referente ao equipamento agitador de peneiro o nível de risco obteve 100% da sua classificação 

de nível II – corrigir e adaptar medidas de controlo. Podemos analisar conforme a Tabela 30 um 

exemplo onde o operador foi agarrado pelas vestimentas, tendo escoriações.  

 

Tabela 30 – Exemplo avaliação do agitador de peneiros 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Agitador 

de peneiro 

Operador se distraiu e foi agarrado pelas 

vestimentas, forçando a mão em uma posição 

perigosa entre as peneiras e hastes durante 

análise. 

Entalamento Escoriação II 

 

Pode-se verificar, que o agitador de peneiros é um equipamento que está em bom estado de 

conservação. Desta forma, a medida preventiva seria a utilização de proteção individual, 

nomeadamente a utilização de batas com mangas justas. Está situação deve ser melhorada se 

possível. Neste caso, a avaliação realizada pelo método majorou a situação real. 

A Figura 38 apresenta o nível de risco e sua quantidade para cada risco identificado, também 

demonstra a classificação do risco pelas cores adotadas. Nota-se que o risco mais elevado e com 

maior número de riscos de acidentes, se deu a partir do risco de entalamento. Sendo este, uma 

situação crítica, necessitando correção urgente. 

 

 

Figura 38 - Riscos método NTP 330 Laboratório F006 
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MIAR 

Conforme Figura 39 temos a percentagem da classificação do nível de risco ponderado a partir dos 

perigos identificados. 

 

 

Figura 39 - Perigos método MIAR Laboratório F006 

 

O método MIAR como não apresenta medidas de atuação propostas em sua metodologia, foram 

adotados como sendo os mesmos do método Willian T. Fine, ou seja, para bandas de risco 1- baixo, 

possivelmente aceitável na situação atual; 2- médio, requer atenção e eventual correção; 3- 

elevado, correção necessária; 4- muito elevado, requer correção necessária e 5- risco extremo, 

paragem imediata. 

Sendo assim, pode se notar que o perigo “tomada elétrica” apresenta o nível de risco muito 

elevado, ou seja, requer correção necessária, este tendo uma percentagem de 33,33%. A seguir 

temos um exemplo de evento desencadeador descrito na Tabela 31, onde demonstra que o operador 

foi regular a velocidade do equipamento e o painel entrou em curto-circuito, ocasionando choque 

elétrico, a classificação foi muito elevada. 

 

Tabela 31 – Exemplo de avaliação para tomada elétrica - MIAR 

Figura Perigo Evento desencadeador Risco Consequência Classificação 

 

Tomada 

elétrica 

Painel de controlo entra em curto-circuito 

quando o operador regula a velocidade do 

equipamento 

Choque 

elétrico 
Morte Muito elevado 
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Esta situação, do sistema elétrico estar deficiente em más condições, está em desacordo. Desta 

maneira, como medida preventiva seria a manutenção preventiva da tomada elétrica. Esta situação 

requer correção imediata. Diante disso, a avaliação feita pelo método resultou como muito elevado. 

Assim sendo, nota-se que a metodologia esta de acordo com o resultado real. 

A Figura 40 apresenta o nível de classificação do risco ponderado e sua quantidade para cada risco 

identificado, também demonstra a classificação do risco pelas cores adotadas. Nota-se que o risco 

mais elevado se deu a partir do risco de contato com corrente elétrica, sendo necessário correção 

imediata. E o maior número de acidentes foi referente ao risco entalamento, necessitando de 

correção. 

O método MIAR apresenta também o critério de priorização de intervenção, onde, leva em 

consideração o custo e complexidade. Ou seja, é um critério de sugestão de hierarquização, onde 

acaba deixando por último os eventos de complexidade alta e gastos maiores. O nível de prevenção 

é adequado, mas sempre será necessária uma análise crítica dos resultados para de fato verificar a 

hierarquização das medidas de controlo.  

 

 

Figura 40 - Riscos método MIAR Laboratório F006 

 

Proposta de avaliação dinâmica de risco para o laboratório 006 

 

A partir da avaliação tradicional realizada anteriormente, temos a noção dos perigos e riscos em 

que estamos expostos, porém, avalia somente atividades específicas no local de trabalho. 

Assim sendo, a partir da avaliação tradicional, foi-se transcrito os resultados e análises para mapas 

2D, com seus equipamentos e localização dos mesmos, simulando um período de 3 horas, para 

investigadores e alunos, sendo a cada 1h30min a mudança de atividades e percurso de trabalho. 

Os resultados repassados foram a partir do método MIAR, em que apresenta vários parâmetros, de 

forma a conseguir hierarquizar melhor o risco. Dessa forma, a metodologia MIAR, obteve 
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resultados mais coerentes com a situação real, pois contêm o parâmetro extensão de impacte e 

frequência de ocorrência, fatores essenciais para esta avaliação, visto que na metodologia Willian 

T. Fine e NTP 330, o parâmetro extensão de impacte não faz parte, ou seja, não consegue-se definir 

quantas pessoas serão atingidas pelo risco, de forma a alterar o resultado da análise. 

Desta forma, analisando o investigador no posto de trabalho, o mesmo está exposto a diferentes 

riscos e apresenta probabilidade menor de acidentes por estar sozinho e considerando ainda que o 

investigador tem conhecimento na área e nos equipamentos que está operando, porém tem uma 

exposição maior devido ao tempo nas atividades desempenhadas comparado com a situação dos 

estudantes. 

Nota-se através da avaliação de risco que os equipamentos tiveram vários níveis de risco, porém 

foi escolhido o pior nível do equipamento para ser apresentado no mapa de risco, visto que, 

identifica o risco mais grave requerendo uma correção imediata. Como exemplo, a estufa, em que 

o quadro elétrico poderia ocasionar contato com corrente elétrico, gerando a morte. Classificando 

como risco muito elevado, estando assim de cor vermelha, conforme a Figura 41, onde a coloração 

foi utilizada conforme a classificação do método MIAR. 

 

 

Figura 41 - Mapa investigador Laboratório 006 

 

Quando avaliamos os alunos no mesmo laboratório, conforme Figura 42, temos uma maior 

extensão de impacte. Desta forma, como mencionado anteriormente, os alunos estão com os 

equipamentos ligados em simultâneo, havendo trocas de grupos durante turnos.  

Neste caso, quando avaliamos a extensão do impacte e diminuímos a frequência de ocorrência, 

temos uma elevação do nível de risco para elevado, ficando de cor laranja, conforme a Figura 43. 

Esses riscos referem-se como por exemplo a projeção de partículas que são projetados da máquina 

agitador de peneiros de grandes amostras que atingem o operador, gerando escoriações. 

Após termino desse primeiro período de 1h30min, houve a troca de grupos e equipamentos, 

mostrado na Figura 44. Nota-se que a estufa ficou verde, de maneira que não têm pessoas próximas 

a ela.  
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Neste segundo momento, o equipamento que ligou foi o separador magnético, deixando de ficar 

verde e se tornando vermelho e amarelo, conforme a Figura 44. Assim sendo, foram adotadas a 

coloração vermelha por ser tratar do pior caso. Como por exemplo de um evento que contribuiu 

para o alto risco foi a fiação da instalação elétrica que pode causar o contato do operador com 

corrente elétrica, gerando a morte. 

A coloração amarela do equipamento, refere-se a projeções de partículas sobre o operador. Nota-

se que houve um aumento do nível de risco para amarelo, devido ao aumento da extensão do 

impacte, agora podendo atingir 3 pessoas. 

A coloração verde, refere-se ao nível baixo, de forma que, no ambiente estudado, durante seu 

percurso não continha riscos que pudessem ocasionar acidentes, ou seja, é possivelmente aceitável 

a situação atual. 

Para o estudo do dimensionamento das grelhas, foram adotados tamanhos de 1/1m, de maneira a 

ser uma forma facilitada de avaliação, tendo um resultado eficiente, onde pudesse analisar os 

espaços no laboratório e suas envolventes, tanto para investigadores quanto para estudantes. 

Com isso, podemos notar que a partir da avaliação dinâmica de riscos, avaliado durante o tempo e 

espaço, temos a modificação do nível de risco. Ou seja, este fato é necessário para uma avaliação 

pontual e objetiva, assim, através dela pode-se avaliar as ações que são realizadas durante o 

percurso e suas envolventes, sendo de extrema importância, visto que as atividades não são 

estáticas. 

 

 

 

Figura 42 - Mapa alunos lab. 006 

 

Figura 43 – Grupo 1  

 

Figura 44 – Grupo 2 
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5 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

5.1 Conclusões 

Os resultados demonstram que a maioria das máquinas não estão em conformidade e muitos itens 

não estão em condições de utilização e segurança. 

Os riscos que constituíram a matriz de risco para avaliação abrangeram 2 laboratórios, 7 tipos de 

maquinários e a utilização de três metodologias. A avaliação nas três metodologias propostas foi 

realizada adotando como princípio a utilização do laboratório pelo investigador, simulando que o 

mesmo teve uma exposição de 8 horas por dia em um período de aproximadamente 3 meses. 

Entre as metodologias Willian T Fine, NTP 330 e MIAR, a metodologia MIAR mostrou-se ser 

melhor aplicável ao que foi proposto, pois apresenta valoração mais próxima do real e existência 

do parâmetro extensão de impacte, fator essencial para esta avaliação. 

A ressalva que se faz é de que não tem métodos de avaliação de riscos que apresente resultados 

insatisfatórios, mas sim, métodos que adequam melhor a cada local de trabalho. 

Porém, mesmo com a melhor adequação de métodos para avaliação do local de trabalho, existe 

uma dificuldade em relação a avaliação tradicional em si, uma vez que, por mais que a avaliação 

tradicional seja realizada de maneira sucinta e extremamente bem construída, a partir de 

observações, treinamentos e experiência na área, a mesma não é adaptável para ações dinâmicas, 

pois avalia somente atividades específicas e estáticas no local de trabalho. 

Assim sendo, com esse trabalho adotamos uma proposta de avaliação dinâmica de riscos a partir 

da avaliação tradicional e transcrevendo os resultados e análises para mapas 2D. Neste mapa foram 

adicionados seus equipamentos e localização dos mesmos, simulando um período de 3 horas, para 

investigadores e alunos, sendo a cada 1h30min a mudança de atividades e percurso de trabalho.  

Desta forma, foi possível evidenciar os perigos e riscos de forma mapeada a partir do tempo e 

espaço, demonstrando que através do mapeamento é possível analisar de forma sucinta que existe 

vários riscos associados nas atividades e local de trabalho e a mudança destes conforme a mudança 

da atividade. Porém, neste caso, o mapeamento em 2D depende da visualização e interpretação 

que se quer adotar, visto que terá várias apresentações e interpretações visuais do risco. 

Mesmo com restrições na utilização do mapeamento, percebe-se que muitos riscos que estavam 

propensos apenas a um equipamento, podem estar interligados a outros, durante o percurso com 

atividades em simultâneo, não sendo percetíveis quando adotados a matriz de risco convencional, 

desta forma tem se uma melhor visualização quanto a adoção no tratamento de riscos. 

A partir da avaliação dinâmica de riscos, tem-se um constante aprimoramento em nível de técnicas 

de avaliação, visto que, pode contribuir para melhor análise de cenários, podendo ser adotados 

para sistemas ou organizações complexas. Com atualização sistemática dos riscos em tempo real, 

é possível a redução do mesmo, seja por meio da eliminação ou substituição dos maquinários, 
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barreiras, medidas de controles, reorganização do local de trabalho, adoção de proteção, 

sinalização e por último a adoção do EPI, visando a eliminação ou diminuição dos riscos 

existentes, buscando um local de trabalho com saúde e segurança para todos. 

5.2 Perspetivas Futuras 

No seguimento de temas com avaliação de riscos dinâmicas, este é um assunto novo e com poucos 

estudos, assim sugere-se mais estudos que adotem uma avaliação através de mapeamento 

dinâmico, sendo este por monitoramento com aparelhos específicos, entre eles o acelerômetro 

ActiGraph wGT3X-BT, que é um equipamento que captura e registra atividades físicas contínuas 

em tempo real. Sugere que esses equipamentos  sejam implementado nos trabalhadores durante a 

jornada de trabalho, de forma a identificar e avaliar todo o seu percurso e atividades neste período, 

também a adoção de mapas 3D em cores para melhor visualização. 

Para futuros estudos no laboratório de Minas e Metalúrgica, sugere-se a medição de todas os itens 

estudados, tais como, bancadas, equipamentos e áreas, visando uma melhor e específica avaliação, 

levando em consideração todos os pormenores do local de estudo. 

O mapeamento em Autocad realizado neste estudo, foi baseado em grelhas de 1/1 m, de forma que 

as mesmas não traduzem áreas de segurança e risco do entorno das máquinas com exatidão. Nesse 

sentido, uma melhoria poderia ser lançada por novos sistemas de definição de grelhas, sendo estas 

com outros dimensionamentos, sem formas determinadas, que se adaptam ao espaço e 

equipamentos existentes no local de trabalho, a fim de delinear melhor as zonas de riscos 

existentes. 

5.3 Limitações e vieses 

O estado que estamos vivenciando, em meio a pandemia foi fator primordial na limitação desta 

dissertação. Uma vez que não foi possível o acesso ao funcionamento dos equipamentos nos 

laboratórios, sendo de extrema importância para o entendimento do equipamento, que deveria ser 

analisada em campo e com observações do equipamento em operação. 

Outra limitação foi a falta de experiência e conhecimento dos equipamentos, somado com a falta 

de manual técnico dos mesmos, dificultando a realização de uma avaliação robusta e adequada. 
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Tabela 32 - Artigos 

Autor, 

Ano 
Países 

Indoor/o

utdoor 

Área de 

pesquisa 
Abordagem Riscos Objetivo Setor profissional 

Método de avaliação 

de riscos 
Programa/ versão 

(Moura et 

al., 2017) 

Reino 

Unido, 
Alemanh

a, Brasil, 

Canadá, 
China. 

Indoor / 

Outdoor 

Controlar 

perigos e 
gerenciar riscos 

Aplicação de uma 

abordagem de rede 
neural artificial. 

Riscos de 

acidente 

Validar avaliações 

de risco para plantas 

de processos 
industriais perigosos 

em um ambiente 

dinâmico e de rápida 
mudança, através de 

redes neurais. 

Indústrias de alta tecnologia 
(ex. aviação, petróleo e gás 

a montante, refinarias e 

usinas nucleares) 

Conjunto de dados de 

acidentes tecnológicos de 
atributos múltiplos 

(MATA-D), Confiabilidade 

cognitiva e método de 
análise de erros 

Mapas 2-D SOM (mapas auto-

organizados), gerados com o 
suporte de software 

especializado (Versão 

especializada Viscovery 
SOMine) 

(Qiaoxiu, 

Hong & 

Zuoqiu, 

2016) 

China Outdoor 
Gerenciamento 

de riscos 

Mapeamento 
conceitual dos 

fatores de risco que 

envolve critérios 
gerenciais, 

ambientais, 

operacionais e 
individuais. 

Riscos de 
acidente 

Estimar a classificar 

os perigos no 
processo de mina de 

carvão 

Mineração de carvão 

Métodos programação 
logarítmica de preferências 

difusas (LFPP) e processo 

de hierarquia analítica 
difusa (FAHP). 

Matlab, IBM SPSS Statistics 

(Favarò & 

Saleh, 

2016) 

EUA Outdoor 

Prevenção de 

acidentes e a 
mitigação de 

riscos 

Intervenção de 

segurança on-line e 

off-line. 

Riscos de 
acidentes 

Apresentar a 

estrutura de controle 
de supervisão de 

segurança e 

desenvolver suas 
ferramentas 

analíticas para 

orientar 
intervenções de 

segurança e 

melhorar a 
prevenção de 

acidentes. 

Engenharia Aeroespacial 

Avaliação probabilística de 

riscos dinâmico (DPRA), 

uma resposta às limitações 
de dependência de tempo 

da avaliação probabilística 

de riscos (PRA) tradicional 

Não definido 

(Jamshidi 

et al, 2018) 
Canadá 

Indoor/Out

door 

Prevenção de 

acidentes 

Priorização dos 
fatores de risco, 

prevendo e 

analisando 
influências de cada 

fator de risco 

individual. 

Riscos de 

acidentes 

Priorizar riscos 
complexos prevendo 

o impacto dos riscos 

nos demais riscos. 

Suporte à decisão em 
diferentes domínios 

(engenharia, decisão 

médica, negócios, ciências 
ambientais, entre outros). 

Neste caso, utilizado como 

assistência médica 

Mapas cognitivos difusos 

(FCM) 
Não definido 

(Vaziri, 

Hamidl & 

Sayadl, 

2018) 

Alemanh

a 
Outdoor 

Prevenção de 

acidentes e a 

mitigação de 
riscos 

Abordagem baseada 

em sistema de 

informações 
geográficas (SIG). 

Riscos 
ambienta

is 

Apresentar um 

modelo de avaliação 

de risco para 
identificação de 

Mineração 
Abordagem integrada de 

geoestatística GIS 
GIS e ArcGIS 
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Autor, 

Ano 
Países 

Indoor/o

utdoor 

Área de 

pesquisa 
Abordagem Riscos Objetivo Setor profissional 

Método de avaliação 

de riscos 
Programa/ versão 

áreas propensas a 
alto risco. 

(Calvo, 

Brocal & 

Sebastián, 

2019) 

Espanha Outdoor 

Prevenção de 
acidentes e a 

mitigação de 

riscos 

Monitoração das 

causas do acidente 

com um conceito de 
controle estatístico 

de riscos 

Riscos 

industriai
s 

O método 

estruturado baseia-
se na análise de 

gravata borboleta 

que inclui as causas 
de risco que afetam 

as barreiras de 

segurança proativas 
e reativas, definindo 

causas básicas, 

causas humanas e 
causas potenciais. 

Projeto ou instalações 
relacionadas a processos 

industriais, mas 

principalmente na extração 
de produtos químicos, 

petroquímicos e de petróleo 

/ gás 

Monte Carlo Markov 
Métodos de cadeia 

(MCMC), método de 

inferência bayesiana. 

Não definido 

(Gourzouli

dis et al, 

2018) 

Grécia 
Indoor/ 

Outdoor 

Percentagem de 

exposição e 

valor absoluto 
do campo 

Gerenciamento da 

exposição 
ocupacional a 

campos 

eletromagnéticos 

Riscos 
ocupacio

nais 

Promover a 

avaliação geral da 

radiação não 
ionizante 

Sistemas de produção de 

energia, ferrovia, 
radiodifusão, sistemas 

clínicos de Ressonância 

Magnética (RM), locais 
industriais e de pesquisa, 

bem como locais de trabalho 

de escritórios comuns 

Mapeamento de exposição Electromagnetic fields (EMF) 

(Delaunay 

et al., 2015) 

França, 

África do 

Sul, 
Bélgica e 

Reino 

Unido 

Indoor / 
Outdoor 

Riscos 

ergonômicos, 
Radiação 

ionizantes, 

ruído, campos 
eletromagnético

s de perigo 

Ilustra até que ponto 

o SIG é uma 

ferramenta 

promissora no 
campo da SST e 

discute desafios e 

perspetivas de 
pesquisa. 

Riscos 

ocupacio

nais 

Analisar em que 

medida o uso de 
sistemas de 

informação 

geográfica (SIGs) 
pode ajudar a 

integrar, analisar e 

apresentar dados de 
SSO de maneira 

abrangente e 

comunicável, 
relevante para fins 

de vigilância 

Indústria de microeletrônica, 

com foco especial na 
produção de 

semicondutores. 

 

Análise de amostras / 

medições 

ArcGis 

(Kampen et 

al., 2017) 
Holanda Indoor 

Medição do 

clima de 

segurança 

Medição e 

mapeamento dos 

processos 

operacionais da 

organização 

Riscos de 

acidente 

Fornecer 
conhecimento 

necessários relativos 

a eficácia das 
ferramentas e locais 

em que devem ser 

empregados na 
organização, de 

forma a propor 

melhorias e 
desempenhos na 

segurança. 

Indústria da construção 

Análise fatorial 

exploratória (EFA) e 

Confirmatory Análise do 
Factor (CFA) 

IBM SPSS versão 22 e R versão 

3.0.2 
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Autor, 

Ano 
Países 

Indoor/o

utdoor 

Área de 

pesquisa 
Abordagem Riscos Objetivo Setor profissional 

Método de avaliação 

de riscos 
Programa/ versão 

(Oliveira, 

Lopes & 

Costa, 

2018) 

Portugal Indoor 

Prevenção de 
acidentes e 

doenças e 

promoção da 
saúde e 

segurança no 

local de 
trabalho. 

Avaliação de riscos 

SST e a 
identificação da 

necessidade de 

adoção de medidas 
de redução dos 

riscos. 

Riscos de 
acidentes 

Identificar pontos 

fracos no processo 

operacional, de 
forma a ser 

remediado a fim de 

contribuir para uma 
mais eficaz, 

eficiente e mais 

segurança 

Unidade de SSO (OHSU) 

do Centro de Lisboa e Tejo 
Autoridade Regional de 

Saúde de Valley (LTVRHA) 

IRIS (melhorando RMs - 

matrizes de risco), 

MACBETH (Measuring 
Attractiveness by a 

Categorical Based 

Evaluation Technique) 

M-MACBETH 

(Thomas, 

Hare & 

Cameron, 

2018) 

Reino 
Unido 

Indoor / 
outdoor 

Identificar os 

níveis de 

perturbações 
músculo-

esqueléticas 

(MSD) 

Identificação das 
causas da MSD's e 

intervenções na 

forma de métodos e 
práticas. 

Riscos 

ergonômi

cos 

Investigar 

problemas de saúde 

no local de trabalho 

Indústria de Gestão de 
Resíduos 

Conceito de contagem 
média de dor (APC) 

SPSS 

(Eldar & 

Gewirtzma

n, 2019) 

Israel Indoor 

Avaliação de 

risco local de 
distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao 
trabalho 

(DORT) 

Revisão e análise 

completas do 
processo da 

Modelagem digital 

humana e das 
opções de 

visualização 

Riscos 

ergonômi

cos 

Desenvolver um 

modelo de avaliação 

para visualizar o 
nível de conforto 

postural dinâmico, 

operando em tempo 
real e com base nos 

MHV, para uso em 
design ergonômico. 

Tarefas dos tablets e-worker 

em terceiros locais de 
trabalho, mas também pode 

ser estendido a outros locais 

de trabalho (como vários 
setores, diferentes modos de 

transporte, hospitais). 

Oxford "Plug in Gait" 
(PIG) 

Mockup Digital (DMU), CAD, 

RT-MHV (“Tempo real” - 
“Volume de histórico de 

movimento”) 

(Rajeev et 

al., 2019) 
Índia Outdoor 

Armazenamento 

de produtos 

químicos / 
combustíveis 

Preparação eficaz 

para reduzir perdas 
de vidas e minimizar 

danos à propriedade 

e ao meio ambiente. 

Riscos de 

acidente 

Avaliar e mapear a 

vulnerabilidade da 

população e 

desenvolver um 

procedimento 
abrangente para 

avaliar o nível de 

risco do local 
industrial usando 

ferramentas 

geoespaciais 

Indústrias de petróleo e gás 
Risco individual em uma 

localização geográfica 

ALOHA (Locais Regionais de 

Atmosfera) e GIS (Sistema de 

Informação Geográfica) e 
ArcGis. 

(Bragatto 

& Milazzo, 

2019) 

Itália Outdoor 
Prevenção de 

acidentes 

Investigação de 

elementos capazes 

de garantir 
confiabilidade, 

flexibilidade e, ao 

mesmo tempo, 
estabilidade do 

sistema. 

Riscos 

ocupacio
nais 

Entender 
rapidamente as 

mudanças e 

desenvolver 
modelos dinâmicos 

para enfrentar 

ameaças. 

Indústrias químicas e de 

petróleo 

Hazop combinada com 
FTA e/ ou ETA, 

simulações dinâmicas do 

sistema. 

Não definido 
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Autor, 

Ano 
Países 

Indoor/o

utdoor 

Área de 

pesquisa 
Abordagem Riscos Objetivo Setor profissional 

Método de avaliação 

de riscos 
Programa/ versão 

(Song et al., 

2016) 
Canadá Outdoor 

Prevenção de 

acidentes de 
trabalho, 

escorregões, 

tropeções e 
quedas de altura 

(STFs) 

Analisar 

sistematicamente os 

acidentes do STF 
para operações 

offshore e avaliar 

dinamicamente seus 
riscos, considerando 

os fatores 

ambientais adversos. 

Riscos de 
acidente 

Ajudar a alocação 

de recursos de 

prevenção e 
beneficiar da gestão 

de segurança 

operações offshore 

Indústria de petróleo 
offshore 

Modelos de gravata 

borboleta (BTs) e redes 
Bayesianas (BNs) foram 

desenvolvidas com base 

nos BTs para avaliar 
dinamicamente os riscos 

dos STFs 

GeNle 

(Bucelli, 

Paltrinieri 

& 

Landucci, 

2018) 

Itália e 

Noruega 
Outdoor 

Derramamentos 

de petróleo, 
como 

querosene, 

gasolina e óleo. 

Avaliação e 
mitigação de riscos 

em tempo real 

Riscos 
ambienta

is 

Fornecer uma 

metodologia para a 

avaliação integrada 
de segurança e meio 

ambiente dedicada a 

instalações offshore 
de indústria de 

petróleo e gás 

localizadas em áreas 
sensíveis 

Indústria de petróleo e gás Barômetro de Risco (RB) GNOME 

(Islam, 

Khan & 

Venkatesan

, 2017) 

Canadá Outdoor 
Prevenção de 
acidentes de 

explosão 

Deteção de chute do 
modelo de avaliação 

de risco de blowout 

Riscos 
ambienta

is 

Propor um modelo 

de avaliação de 
rutura do poço, 

desenvolver um 
modelo de avaliação 

de risco dependente 

do tempo usando 

gravata borboleta 

Indústria de petróleo e gás Modelo Bowtie Não definido 

(Demichela, 

Baldissone 

& 

Carnuncoli, 

2017) 

Itália Indoor 
Gerenciamento 
de segurança 

Identificar as 

sequências de 

eventos mais críticos 
em termos de 

consequências e 

riscos 

Riscos de 
acidentes 

Decidir o melhor 

design e solução 
operacional com 

base em um 

conjunto completo e 
consistente de 

dados. 

Química industrial e 

Engenharia (planta de 

produção de formaldeído) 

Análise Dinâmica de 
decisão integrada (IDDA) 

Matlab 

(Kamil et 

al., 2019) 
Canadá Outdoor 

Produtor 
químicos 

perigosos 

Avaliação de riscos 

perigosa executadas 

quando as 
informações sobre 

um sistema de 

processos não estão 
disponíveis. 

Riscos de 

acidentes 

Lidar com a 
incerteza causada 

por relações lógicas 

imprecisas e 
probabilidades 

anteriores 

incompletas na 
modelagem de 

acidentes. 

Indústria de processos 

químicos 
Redes bayesianas (BN) Não definido 

(Rasul et 

al., 2019) 

Paquistã
o 

Indoor / 
outdoor 

Gerenciamento 
de riscos 

especializada 

em projetos 
acelerados 

Mecanismos de 

feedback causal 
subjacentes e rotas 

de impacto 

Risco de 
acidentes 

Delinear as inter-
relações entre 

fatores críticos de 

risco e a cadeia de 
impacto resultante 

Indústria da construção 
Diagramas de loop causal 

(CLDS) 
Vensim 



 

5 

Autor, 

Ano 
Países 

Indoor/o

utdoor 

Área de 

pesquisa 
Abordagem Riscos Objetivo Setor profissional 

Método de avaliação 

de riscos 
Programa/ versão 

nos 
indicadores de 

desempenho do 

projeto 

(Lorenzi & 

Ferreira, 

2016) 

Brasil 
Indoor / 
Outdoor 

Análise de 

falhas no 
desenvolviment

o de produtos 

Busca da causa raiz 
e a melhoria 

contínua da 

qualidade dos 
produtos e processos 

Risco de 
acidentes 

Melhorar o processo 

de análise de falhas 
e solução de 

problemas 

Indústria de setor de 
automação 

Análise dos modos de falha 

e efeitos (FMEA) e método 

A3 são combinados em um 
documento para análise de 

falhas e registo do 

conhecimento gerado. 

CAD 
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APÊNDICE II 

 

Identificação dos perigos e riscos 

 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

1 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

pequenas 
(para 

peneiramento 

a seco) 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 
granulométrica 

dos minérios 

Agitador de 

peneiro 

 

Operador se distraiu e 

foi agarrado pelas 

vestimentas, forçando a 

mão em uma posição 
perigosa entre as peneiras 

e hastes durante análise. 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção 
implementado e as 

práticas de segurança 

resumem-se à 

utilização pontual de 

EPI 

Entalam

ento 
Escoriação 

Equipamento de 

proteção 

individual - Batas 
com mangas 

justas 

2 
Laboratório  

F006 

Agitador de 

peneiros de 
amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 
granulométrica 

dos minérios 

Tomada elétrica 

 

O operador foi ligar o 

equipamento e a tomada 
mal fixada na parede caiu 

no pé 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Queda 

de 
objeto 

Escoriação 

Manutenção 

preventiva no 
equipamento 

3 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Tomada elétrica 

 

Devido a deficiência do 

sistema elétrico houve um 

curto-circuito o que gerou 

um incêndio enquanto o 

trabalhador estava 
operando equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Incêndio Queimadura 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 



 

2 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

4 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Tomada elétrica 

 

Painel de controlo entra 

em curto-circuito quando 

o operador regula a 

velocidade do 

equipamento 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Choque 

elétrico 
Morte 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 

5 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Amostras 

granulométricas 

 

Operador ao fazer a 

análise da amostra 

granulométrica colocou a 

velocidade do 

peneiramento errado 

devido à falta de atenção, 

quando a máquina iniciou 

projetou as partículas para 
o ambiente, atingindo o 

operador. 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Projeção 

de 

partícula

s 

Lesão ocular 

Implementação 

de uma tampa de 

vidro temperado 

no topo do 

equipamento 

6 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 
amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 
determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Base de retenção 

 

Queda do operador 

devido a tropeçar na base 
de retenção do minério 

fragmentado 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 
vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Queda 

do 
mesmo 

nível 

Escoriação 

Instalação de um 

molde estável, 

robusto e 

estanque, na zona 

de queda do 

minério 
fragmentado. O 

molde deve estar 

preso à estrutura, 

evitando riscos 

suplementares em 

caso de rutura. 

7 
Laboratório 

F006 

Agitador de 
peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 
determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Agitador de 
peneiros de 

grandes 

amostras 

 

Queda do operador 

devido à má organização 

do posto de trabalho, 

levando este a bater com a 
cabeça em superfície 

pontiaguda do 

equipamento a qual 

protege a roda gerando 

perfuração 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 
vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Choque Perfuração 

Instalação de 
proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 
elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 



 

3 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

ferramentas 

específicas. 

8 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Fios instalação 

elétrica 

 

Operador ao arrumar 

fiação do motor tem 

vestimentas da mão 

agarradas pela correia 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Entalam

ento 
Amputação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 
máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 
fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

9 
Laboratório 

F006 

Agitador de 
peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 
fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Fios instalação 

elétrica 

 

Operador quando foi 
colocar as peneiras no 

equipamento tropeçou em 

fiação desorganizada ao 

lado de equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 
desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Queda 
ao 

mesmo 

nível 

Escoriação 

Instalação de 
proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 
elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 
remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 



 

4 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

10 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 
fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Rodas do 

equipamento 

 

Devido a vibração do 
equipamento, ele se 

locomoveu e a roda do 

equipamento atingiu o 

operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 
desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Choque Hematoma 

Instalação de 

travamentos fixos 

nas rodas. 

11 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 
grandes 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 
dos minérios 

correias 

 

Operador aproximou da 

lateral do equipamento e 

foi agarrado pelas 

vestimentas, através de 
pontos entrantes entre 

polias e correias 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 
prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Choque Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 
adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  
Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 
ferramentas 

específicas. 

12 
Laboratório 

F006 

Agitador de 

peneiros de 

amostras 

grandes 

Separação, 
fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Agitador de 

peneiros de 

grandes 

amostras 

 

Operador foi colocar a 

peneira bateu sobre 

arestas pontiagudas 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 
desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Arestas 
e 

ângulos 

pontiagu

dos na 

máquina 

Hematoma 
Proteção as 

arestas e ângulos 



 

5 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

13 
Laboratório 

F006 

Moinho de 

Anéis 

Rápida 

fragmentação 

de minerais 

Barrotes de 

madeira 

 

O operador foi utilizar 

a máquina e está perdeu a 

estabilidade devido aos 

movimentos 

descontroláveis e caiu 

sobre o pé, estando sobre 

barrotes de madeira 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Esmaga

mento 

Fratura do dedo 

do pé 

O equipamento 

deve estar estável 
para evitar quedas 

e rotura de 

elementos da 

máquina. Deve-se 

eliminar os 

barrotes de 

madeira que 

apoiam a base da 
máquina. 

14 
Laboratório 

F006 

Moinho de 

Anéis 

Rápida 

fragmentação 

de minerais 

Agitador de 

peneiras de 

grandes 

amostras 

(correias) 

 

O operador foi ligar o 

equipamento e o mesmo 

estava próximo a correia 

de outro e foi agarrado 

pela bata 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 
segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis  

que podem causar 
acidentes 

(correias) 

15 
Laboratório 

F006 
Moinho de 

Anéis 

Rápida 

fragmentação 
de minerais 

Tampa 

 

Por conta da vibração 

do equipamento a tampa 

virou e caiu sobre a mão 
do operador, fechando 

sobre membros superiores 

do operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Esmaga
mento 

Fratura da mão 

Proteções 

interligadas na 

lateral na tampa, 
de forma a não 

fechar 

abruptamente 

16 
Laboratório 

F006 

Moinho de 

Anéis 

Rápida 

fragmentação 

de minerais 

alavanca 

 

Operador se distraiu e 

foi agarrado pelas 

vestimentas, forçando a 

mão em uma posição 

perigosa entre a amostra e 
alavanca do equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Proteções 

interligadas, na 

tampa de 

proteção, de 

forma a bloquear 

ou desligar a 

máquina quando 

está aberta. 
Abertura e 

desligamento 

automaticamente 



 

6 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

ao expirar o 

tempo 
predefinido 

17 
Laboratório 

F006 
Estufa 

Polimerização 

ou secagem de 
amostra 

Quadro elétrico 

 

Operador ao ligar 

equipamento não percebe 

que o fio do controle está 
descarnado e é 

eletrocutado 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Contato 

com 
corrente 

elétrica 

Morte 

Manutenção 

preventiva no 
equipamento 

18 
Laboratório 

F006 
Estufa 

Polimerização 

ou secagem de 
amostra 

Estufa 

 

O operador abriu a 

estufa e não percebeu que 

estava quente e se 
queimou nas partes 

metálicas da estufa 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Tempera
tura 

Queimadura 

Equipamento de 

proteção 

individual - 
Luvas de 

proteção térmica 

19 
Laboratório 

F006 
Estufa 

Polimerização 

ou secagem de 

amostra 

Barrotes de 

madeira 

 

O operador foi utilizar 

a máquina e esta perdeu a 

estabilidade, estando 

sobre barrotes de madeira, 

caindo sobre o pé 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Esmaga

mento 

Fratura do dedo 

do pé 

O equipamento 

deve estar estável 

para evitar quedas 

e rotura de 

elementos da 

máquina. Deve-se 

eliminar os 

barrotes de 
madeira que 

apoiam a base da 

máquina. 

20 
Laboratório 

F006 
Estufa 

Polimerização 

ou secagem de 

amostra 

Motor 

 

Devido a deficiência e 

mal condições do motor 

elétrico houve um 

sobreaquecimento e o 

operador foi ligar o 

equipamento e tocou no 
motor 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Tempera

tura 
Queimadura 

Manutenção 

preventiva do 

equipamento 



 

7 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

21 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Fios descarnado 

 

Operador ao ligar 

equipamento não percebe 

que o fio do controle está 

descarnado e é 

eletrocutado 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Contato 

com 

corrente 

elétrica 

Morte 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 

22 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Fios descarnado  

 

Devido a deficiência do 

sistema elétrico houve um 

curto-circuito no sistema 

elétrico que gerou um 

incêndio enquanto 

trabalhador estava 

operando equipamento 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Incêndio Queimadura 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 

23 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

correias 

 

O operador estava 

executando e prendeu a 

mão nas correias e não 

consegue parar o 

equipamento devido a 

falta do botão de parada 

de emergência e teve o 
dedo entalado 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 
implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 
apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

Deve-se instalado 

o sistema de 
minério afastado 

da máquina. 



 

8 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

24 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Partículas 

 

Houve um descontrole 

de velocidade devido a 

uma falha no controlador 

fazendo com que tivesse 

um lançamento de 

projeções de partículas 

sobre o operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 
implementado 

Projeção 

de 

partícula

s 

Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 
apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

Deve-se instalado 

o sistema de 
minério afastado 

da máquina. 

25 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Separador 

magnético 

 

O operador se distraiu e 

inseriu a mão no tapete da 

entrada da máquina e teve 

sua mão engolida na 

entrada do equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 
perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 
de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 



 

9 

Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

26 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

correias 

 

Operador aproximou da 

lateral do equipamento e 

foi agarrado pelas 

vestimentas, através de 

pontos entrantes entre 

polias e correias 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    
Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 
apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

27 
Laboratório 

F006 

Separador 
magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 
determinação 

granulométrica 

dos minérios 

correias 

 

O Operador por 

descuido se aproximou da 
correia do equipamento 

que estava em movimento 

rápido e se queimou 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 
vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Fricção Queimadura 

Instalação de 

proteção fixa e 
dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 
que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 
remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

28 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Pinos, roscas e 

parafusos 

 

No decorrer do 
procedimento os 

elementos, pinos, roscas e 

parafusos, são 

arremessados durante o 

giro da máquina atingindo 

o operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    
Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Projeção 

de 

objetos 

Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 
apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

29 
Laboratório 

F006 

Separador 
magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 
determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Separador 

magnético 

 

O operador foi limpar 

com o dedo a saída do 
material e enroscou o 

dedo na parte móvel que 

estava em rotação 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 
vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Esmaga

mento 
Hematoma 

Instalação de 

proteção fixa e 
dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 
que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 
remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

30 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Separador 

magnético 

 

O operador estava com 

luva e foi limpar o 

material e teve a luva 

enroscada em parte móvel 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    
Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Esmaga

mento 
Hematoma 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 
apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

31 
Laboratório 

F006 

Separador 
magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 
determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Separador 

magnético 

 

Operador foi retirar o 
recipiente com amostras e 

foi agarrado pelas 

vestimentas 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 
vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Instalação de 

proteção fixa e 
dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 
que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 
remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

32 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Fios instalação 

elétrica 

 

O operador foi utilizar 

a máquina e os fios 

elétricos foram puxados 

pela esteira e foram 

descarnando e eletrizaram 

o equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    
Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Contato 

com 

corrente 

elétrica 

Morte 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 
apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 
permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

33 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 

dos minérios 

Barrotes de 

madeira 

 

O operador foi utilizar 

a máquina e esta perdeu a 

estabilidade, estando 

sobre barrotes de madeira, 

caindo sobre a mão 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Esmaga

mento 
Fratura da mão 

O equipamento 

deve estar estável 
para evitar quedas 

e rotura de 

elementos da 

máquina. Deve-se 

eliminar os 

barrotes de 

madeira que 

apoiam a base da 
máquina. 

34 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 

seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 

granulométrica 
dos minérios 

Motor 

 

Devido a deficiência e 

mal condições do motor 

elétrico houve um 

sobreaquecimento e o 

operador ao tirar o fio que 

estava encostando na 
esteira se distraiu e 

encostou no motor 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 
prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Tempera

tura 
Queimadura 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 

35 
Laboratório 

F006 

Separador 

magnético de 

materiais - via 
seca 

Separação, 

fracionamento, 

determinação 
granulométrica 

dos minérios 

Partículas 

 

Durante procedimento, 

na saída do material 

partículas são soltos da 
máquina atingindo o 

operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Projeção 

de 

partícula
s 

Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 
envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

elementos móveis 

que podem causar 
acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 
com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

36 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Motor 

 

Motor elétrico 

sobreaquece quando 

utilizado por demasiado 

tempo, sem um 

isolamento adequado, o 
operador distraiu-se e 

tocou o equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 
prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Tempera

tura 
Queimadura 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 

37 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Motor 

 

O motor elétrico em 

mal condições está 

instalado sobre a bancada 

que contendo torneiras de 

água. O operador ao lavar 
amostras, desatento, 

molha o motor 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 
prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Electroc

ução 
Morte 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento e 

instalação do 

equipamento em 
local adequado 

sem exposição a 

fontes de água. 

38 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Moinho de 

discos 

 

O operador estava 

executando e prendeu a 

mão nas correias e não 

consegue parar o 

equipamento devido a 

falta do botão de parada 

de emergência e teve o 
dedo entalado 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas no 

dedo 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 
envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  
Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

ferramentas 

específicas. 

39 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Material 

fragmentado 

 

Durante inserção de 

rochas brutas 

fragmentadas no 

equipamento, o material é 

lançado da máquina 

atingindo o operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 
implementado 

Projeção 

de 

partícula

s 

Escoriação 

Proteção com 

dimensões 

adequadas, tipo 

peneira 

40 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Moinho de 

discos 

 

Operador aproximou da 

lateral do equipamento e 

foi agarrado pelas 

vestimentas, através de 

pontos entrantes entre 

correias e base fixa 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas na 

mão 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 
máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 
fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

41 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 
amostras 

Moinho de 

discos 

 

O Operador por 

descuido se aproximou da 

correia do equipamento 
que estava em movimento 

rápido e se queimou 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Fricção Queimadura 

Instalação de 
proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 
elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

remoção apenas 

com o uso de 
ferramentas 

específicas. 

42 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Moinho de 

discos 

 

Operador ao utilizar o 

manípulo, aproximou da 

lateral do equipamento e 

inseriu o dedo nas 

correias 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Entalam

ento 

Fraturas no 

dedo 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 
envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 
de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 
específicas. 

43 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Pinos, roscas e 

parafusos 

 

Durante 

procedimentos, pinos, 

roscas e parafusos 

expostos em partes 

giratórias, são soltos da 

máquina atingindo o 

operador 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Projeção 

de 

objetos 

Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 
máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 
fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

44 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Disco 

Pulverizar 

pequenas 

amostras 

Moinho de 

discos 

 

O operador quando foi 

limpar as amostras dentro 

do equipamento, este 

ligou em acionamento 

indevido fazendo com que 

o disco rotacione. 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 
implementado 

Abrasão Corte 

Instalação de 

sensores para que 

o equipamento 

seja desligado 

quando abrir o 

compartimento 

45 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Partículas 

 

Durante procedimento, 

partículas são soltos da 

máquina atingindo o 

operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    
Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Projeção 

de 

partícula

s 

Escoriação Protetores móveis 

46 
Laboratório 

F005 
Moinho de 

Bolas 

Redução do 
tamanho das 

partículas 

Moinho de 
Bolas 

 

Operador aproximou da 

lateral do equipamento e 
inseriu o dedo nas 

correias 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 
vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Entalam
ento 

Fraturas no 
dedo 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 
segurança 

adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 
que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 
com o uso de 

ferramentas 

específicas. 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

47 
Laboratório 

F005 
Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 
partículas 

Motor 

 

Devido a deficiência e 

más condições do motor 

elétrico houve um 
sobreaquecimento e 

operador se distraiu e 

tocou 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  
Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Choque 
elétrico 

Morte 

Manutenção 

preventiva no 
equipamento 

48 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Partículas 

 

Durante o 

abastecimento da 
máquina com minério na 

entrada do triturador, 

partículas são soltos da 

máquina atingindo o 

operador 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 
desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Projeção 

de 

partícula

s 

Escoriação Protetores móveis 

49 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Moinho de 

Bolas 

 

Devido a deficiência e 

más condições do sistema 

elétrico houve um curto-

circuito e o operador 

encostou por descuido 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Choque 

elétrico 
Morte 

Manutenção 

preventiva no 

equipamento 

50 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Moinho de 

Bolas 

 

Operador aproximou da 

lateral do equipamento e 

foi agarrado pelas 

vestimentas, através de 

pontos entrantes entre 

base fixa e giratória 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 
controlo 

implementado 

Choque Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 
adequados , 

envolvendo o 

perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  
Devendo este ser 

de construção 

robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 
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Referência Laboratório 
Nome do 

equipamento 
Processo Perigo Fotografia Evento Desencadeador Observação Risco Consequência 

Medidas de 

Controlo 

 

com o uso de 

ferramentas 
específicas. 

51 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Moinho de 

Bolas 

 

Operador se distraiu e 

ao andar bate em base de 

apoio da recolha do 

material 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 
implementado 

Choque Escoriação 

Instalação de 

proteção fixa e 

dispositivos de 

segurança 

adequados , 

envolvendo o 
perímetro da 

máquina onde 

apresente 

elementos móveis 

que podem causar 

acidentes.  

Devendo este ser 

de construção 
robustas, estando 

fixados 

permitindo sua 

remoção apenas 

com o uso de 

ferramentas 

específicas. 

52 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Moinho de bolas 

 

O operador inseriu a 

mão no meio da moagem 

durante procedimento em 

que o tambor está girando 

com as partículas e bilhas 

Tarefa realizada 
por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 

prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Torção 
Fraturas na 

mão 
Protetores móveis 

53 
Laboratório 

F005 

Moinho de 

Bolas 

Redução do 

tamanho das 

partículas 

Material 

fragmentado 

 

Queda do operador 

devido a recipiente de 

recolha do material com 

rocha  fragmentada cair 

no chão por não ter sido 
colocado de forma correta 

na base do equipamento 

Tarefa realizada 

por 1 trabalhador                    

Geralmente 

desempenhada 1 ou 2 

vezes na semana                                                                                                  

Não existe sistema de 
prevenção nem de 

controlo 

implementado 

Queda 

do 

mesmo 

nível 

Escoriação 

Instalação de um 

molde estável, 

robusto e 

estanque, na zona 

de queda do 

minério 

fragmentado. O 

molde deve estar 
encaixado à 

estrutura, 

evitando riscos 

suplementares em 

caso de rutura. 
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Avaliação William T. Fine 

 

Ref 

Gravidade das 

Consequências 

(C) 

Exposição 

(E) 

Probabilidade 

(P) 

RISCO 

(R) = (C * E 

* P) 

CLASSIFICAÇÃO DO 

RISCO 

Custo de 

Correção 

(CC) 

Grau de 

Correção 

(GC) 

Justificação 

 

(J) = (R / (CC * 

GC) 

JUSTIFICAÇÃO 

1 1 3 3 9 Baixo 0,5 2 9 Não Justificado 

2 1 3 3 9 Baixo 1 1 9 Não Justificado 

3 7 3 3 63 Baixo 1 1 63 Justificado 

4 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

5 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

6 1 3 6 18 Baixo 0,5 1 36 Justificado 

7 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

8 7 3 3 63 Baixo 0,5 1 126 Justificado 

9 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

10 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

11 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

12 1 3 6 18 Baixo 0,5 1 36 Justificado 

13 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

14 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

15 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

16 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

17 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

18 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

19 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

20 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

21 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

22 7 3 3 63 Baixo 1 1 63 Justificado 

23 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

24 1 3 3 9 Baixo 1 1 9 Não Justificado 

25 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

26 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

27 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

28 1 3 3 9 Baixo 1 1 9 Não Justificado 

29 1 3 3 9 Baixo 1 1 9 Não Justificado 

30 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

31 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

32 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

33 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

34 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

35 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

36 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 
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Ref 

Gravidade das 

Consequências 

(C) 

Exposição 

(E) 

Probabilidade 

(P) 

RISCO 

(R) = (C * E 

* P) 

CLASSIFICAÇÃO DO 

RISCO 

Custo de 

Correção 

(CC) 

Grau de 

Correção 

(GC) 

Justificação 

 

(J) = (R / (CC * 

GC) 

JUSTIFICAÇÃO 

37 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

38 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

39 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

40 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

41 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

42 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

43 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

44 3 3 3 27 Baixo 0,5 1 54 Justificado 

45 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

46 3 3 3 27 Baixo 1 1 27 Justificado 

47 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

48 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

49 15 3 3 135 Médio 1 1 135 Justificado 

50 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 

51 1 3 6 18 Baixo 0,5 1 36 Justificado 

52 7 3 3 63 Baixo 0,5 1 126 Justificado 

53 1 3 3 9 Baixo 0,5 1 18 Justificado 
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Avaliação NTP 330 

 

Ref 
Nível de Deficiência 

(ND) 

Nível de Exposição 

(NE) 

Nível de Probabilidade 

(NP) = (ND * NE) 

Nível de Consequências 

(NC) 

NÍVEL DE RISCO 

(NR) = (NP * NC) 
Nível de Intervenção 

1 6 3 18 10 180 II 

2 10 3 30 10 300 II 

3 10 3 30 60 1800 I 

4 10 3 30 100 3000 I 

5 10 3 30 25 750 I 

6 10 3 30 10 300 II 

7 10 3 30 25 750 I 

8 10 3 30 60 1800 I 

9 10 3 30 10 300 II 

10 10 3 30 10 300 II 

11 10 3 30 10 300 II 

12 10 3 30 10 300 II 

13 10 3 30 25 750 I 

14 10 3 30 25 750 I 

15 10 3 30 25 750 I 

16 10 3 30 25 750 I 

17 10 3 30 100 3000 I 

18 10 3 30 25 750 I 

19 10 3 30 25 750 I 

20 10 3 30 25 750 I 

21 10 3 30 100 3000 I 

22 10 3 30 60 1800 I 

23 10 3 30 25 750 I 

24 10 3 30 10 300 II 

25 10 3 30 25 750 I 

26 10 3 30 25 750 I 

27 10 3 30 25 750 I 

28 10 3 30 10 300 II 

29 10 3 30 10 300 II 

30 10 3 30 10 300 II 

31 10 3 30 25 750 I 

32 10 3 30 100 3000 I 

33 10 3 30 25 750 I 

34 10 3 30 25 750 I 

35 10 3 30 10 300 II 

36 10 3 30 25 750 I 

37 10 3 30 100 3000 I 

38 10 3 30 25 750 I 
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Ref 
Nível de Deficiência 

(ND) 

Nível de Exposição 

(NE) 

Nível de Probabilidade 

(NP) = (ND * NE) 

Nível de Consequências 

(NC) 

NÍVEL DE RISCO 

(NR) = (NP * NC) 
Nível de Intervenção 

39 10 3 30 10 300 II 

40 10 3 30 25 750 I 

41 10 3 30 25 750 I 

42 10 3 30 25 750 I 

43 10 3 30 10 300 II 

44 10 3 30 25 750 I 

45 10 3 30 10 300 II 

46 10 3 30 25 750 I 

47 10 3 30 100 3000 I 

48 10 3 30 10 300 II 

49 10 3 30 100 3000 I 

50 10 3 30 10 300 II 

51 10 3 30 10 300 II 

52 10 3 30 60 1800 I 

53 10 3 30 10 300 II 
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Avaliação MIAR 

 

Ref 
Gravidade 

(G) 

Extensão 

do impacte 

(E) 

Frequência 

de ocorrência 

(F) 

NÍVEL 

DE 

RISCO  

(NR) = 

(G * E * 

F) 

Desempenho dos 

sistemas de 

prevenção e controlo 

(PC) 

NÍVEL DE 

RISCO 

PONDERADO 

(NRP) = (NR / 

PC) 

CLASSIFICAÇÃO 

NRP 

Critérios de 

Priorização da 

Intervenção (CPI) 

NÍVEL DE 

PRIORIZAÇÃO 

(NP) = (NRP * 

CPI) 

PRIORIZAÇÃO 

1 1 1 3 3 0,75 4 Baixo 72 288 Priorização Baixa 

2 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 72 432 Priorização Baixa 

3 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

4 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

5 4 1 3 12 0,5 24 Médio 48 1152 
Priorização 

Média 

6 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

7 4 1 3 12 0,5 24 Médio 48 1152 
Priorização 

Média 

8 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

9 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

10 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

11 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

12 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

13 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

14 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

15 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

16 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

17 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

18 4 1 3 12 0,75 16 Médio 72 1152 
Priorização 

Média 

19 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

20 4 1 3 12 0,5 24 Médio 72 1728 
Priorização 

Média 
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Ref 
Gravidade 

(G) 

Extensão 

do impacte 

(E) 

Frequência 

de ocorrência 

(F) 

NÍVEL 

DE 

RISCO  

(NR) = 

(G * E * 

F) 

Desempenho dos 

sistemas de 

prevenção e controlo 

(PC) 

NÍVEL DE 

RISCO 

PONDERADO 

(NRP) = (NR / 

PC) 

CLASSIFICAÇÃO 

NRP 

Critérios de 

Priorização da 

Intervenção (CPI) 

NÍVEL DE 

PRIORIZAÇÃO 

(NP) = (NRP * 

CPI) 

PRIORIZAÇÃO 

21 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

22 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

23 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

24 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

25 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

26 4 1 3 12 0,5 24 Médio 48 1152 
Priorização 

Média 

27 4 1 3 12 0,5 24 Médio 48 1152 
Priorização 

Média 

28 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

29 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

30 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

31 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

32 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

33 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

34 4 1 3 12 0,5 24 Médio 72 1728 
Priorização 

Média 

35 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

36 4 1 3 12 0,5 24 Médio 72 1728 
Priorização 

Média 

37 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

38 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

39 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

40 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

41 4 1 3 12 0,5 24 Médio 48 1152 
Priorização 

Média 

42 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 



 

7 

Ref 
Gravidade 

(G) 

Extensão 

do impacte 

(E) 

Frequência 

de ocorrência 

(F) 

NÍVEL 

DE 

RISCO  

(NR) = 

(G * E * 

F) 

Desempenho dos 

sistemas de 

prevenção e controlo 

(PC) 

NÍVEL DE 

RISCO 

PONDERADO 

(NRP) = (NR / 

PC) 

CLASSIFICAÇÃO 

NRP 

Critérios de 

Priorização da 

Intervenção (CPI) 

NÍVEL DE 

PRIORIZAÇÃO 

(NP) = (NRP * 

CPI) 

PRIORIZAÇÃO 

43 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

44 4 1 3 12 0,5 24 Médio 72 1728 
Priorização 

Média 

45 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

46 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 48 2304 
Priorização 

Média 

47 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

48 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

49 16 1 3 48 0,5 96 Muito Elevado 72 6912 
Priorização 

Elevada 

50 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

51 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 48 288 Priorização Baixa 

52 8 1 3 24 0,5 48 Elevado 72 3456 
Priorização 

Elevada 

53 1 1 3 3 0,5 6 Baixo 72 432 Priorização Baixa 
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ANEXO I 

 

Método de Avaliação Willian T. Fine 

O Método análise de risco William T. Fine tem como objetivo estabelecer prioridades, 

integrando o grau de risco com a limitação econômica, proporcionando a hierarquização dos 

riscos e verificando se estes são aceitáveis ou se necessitam de medidas urgentes e imediatas.  

O método assenta na caracterização do nível de risco tendo por base três variáveis (Fine, 1971):  

• Consequências (C) – o resultado mais provável de um potencial acidente,  

• Exposição (E) – a frequência com que ocorre a situação de risco,  

• Probabilidade (P) – representando a probabilidade associada à ocorrência do 

acidente.  

Tendo por base as variáveis referidas, o grau de perigosidade ou risco vem definido como o 

produto da extensão das consequências, pela exposição e pela probabilidade.   

Para que possamos realizar a avaliação dos riscos:  

• Devemos analisar a classificação da extensão da gravidade das consequências, 

seguindo a Tabela 33 

• Fazer a classificação da exposição seguindo a Tabela 34.  

• Fazer a classificação da sua probabilidade, conforme a Tabela 35.  

O valor do risco é calculado pela expressão: 

Risco = C x E x P 

A definição da atuação em função do nível de risco identificado e quantificado pode ser efetuada 

através das orientações, estão expressas na Tabela 36.  

  

Justificação (J) 

Tendo por base os parâmetros já referidos o método prossegue com a determinação de uma 

variável de “justificação” – esta visa representar a pertinência e eficácia das medidas passíveis 

de serem implementadas, considerando não apenas o nível de risco associado, mas também o 

custo da intervenção e a mais valia esperada.  

  

Justificação (J) = R / (CC x GC) 

  

• R = representa o risco (determinado com base nas matrizes anteriores)  

• CC = representa o custo expectável da intervenção,  

• GC = representa o grau de correção – por outras palavras o quanto se espera que a 

medida implementada reduza o valor do risco  
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Para a quantificação dos custos de correção (CC) e do grau de correção (GC), o método propõe 

suas classificações, onde devemos analisar as Tabela 37 e Tabela 38. 

Depois de determinado o valor para a justificação sugere-se que o mesmo seja interpretado de 

acordo com o seguinte princípio: 

a) Valor J > 10 Justificada  

b) Valor J < 10 Não Justificado 

O resultado da Justificação do Investimento deverá ser superior a 10, para que o investimento 

seja considerado justificado, sendo assim, quanto maior o índice, maior será o interesse do 

programa de prevenção.  

 

Tabela 33 - Método Willian T. Fine - Classificação da extensão da gravidade das Consequências (C) 

 

 

Tabela 34 - Método Willian T. Fine - Classificação da Exposição (E) 
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Tabela 35 - Método William T. Fine - Classificação da Probabilidade (P) 

 

 

Tabela 36 - Método Willian T. Fine - Classificação de Risco 

 

 

Tabela 37 - Método William T. Fine - Custo de Correção 

 

 

Tabela 38 - Método William T. Fine - Grau de Correção 
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ANEXOS II 

 

Método NTP 330 

O Método NTP 330 Sistema Simplificado de Avaliação de Riscos de Acidente permite quantificar 

a magnitude dos riscos existentes e, consequentemente, hierarquizar racionalmente a sua 

prioridade de correção (Belloví & Malagón, 1993). 

Para tal, inicia-se a deteção das deficiências existentes nos locais de trabalho para, posteriormente 

estimar a probabilidade de ocorrer um acidente e, tendo em conta a magnitude esperada das 

consequências, avaliar o risco associado a cada uma das deficiências.  

Atendendo ao objetivo de simplicidade que se pretende, nesta metodologia não se aplicarão os 

valores reais absolutos de risco, probabilidade e consequência, mas, sim os seus respetivos níveis, 

neste sentido, sendo eles: 

a) Nível de deficiência; 

b) Nível de exposição; 

c) Nível de probabilidade (NP); 

d) Nível de consequência; 

e) Nível de risco. 

O presente método considera-se que: 

a) Nível de Probabilidade (NP) é função do Nível de Deficiência (ND) e da frequência ou 

Nível de Exposição (NE). 

b) Consequentemente, o Nível de Risco (NR) é função do Nível de Probabilidade (NP) e do 

Nível de Consequência (NC). 

 

NP = ND x NE e NR = NP x NC 

 

Nível de deficiência (ND) 

O nível de deficiência (ND) é a magnitude da relação esperada entre o conjunto de fatores de risco 

considerados e a sua relação causal direta com o possível acidente. 

São consideradas quatro possíveis níveis de deficiência: Muito Deficiente, Deficiente, Melhorável 

e Aceitável, dependendo dos fatores de risco presentes. 

A cada um dos níveis de deficiência, exceto no nível “aceitável”, caso em que não se realiza uma 

valoração, já que não foram detetadas deficiências. Neste contexto, os valores numéricos 

empregados nesta metodologia e a sua respetiva interpretação encontram-se referenciados na 

Tabela 39. 
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Tabela 39 - Método NTP 330 - Nível de Deficiência (ND) 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

Nível de exposição (NE) 

 

O nível de exposição (NE), é uma medida da frequência com que o risco é exposto. 

Para um risco específico o NE pode estimar-se em função dos tempos de permanência de exposição 

ao risco.  

Os valores numéricos, como se pode visualizar na Tabela 40, são ligeiramente inferiores aos 

valores que atingem os níveis de deficiência, dado que por exemplo, se a situação e risco está 

controlada, uma exposição alta não deveria ocasionar o mesmo nível de risco que uma deficiência 

alta com exposição baixa. 

 

Tabela 40 - Método NTP 330 – Nível de Exposição (NE) 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

Nível de probabilidade (NP) 

Em função do nível de deficiência das medidas preventivas e do nível de exposição ao risco é 

exequível determinasse o termo nível de probabilidade (NP), o qual pode ser obtido como sendo 

o produto de ambos os termos, descrito na Tabela 41 e Tabela 42. 

 

Muito Deficiente 10
Existência de fatores de risco significativo. O conjunto de medidas 

preventivas existentes é ineficaz.

Deficiente 6
Existência de alguns fatores de risco que precisam ser corrigidos. Há pouca 

eficácia nas medidas preventivas existentes.

Melhorável 2
Fatores de risco de menor importância. Há alguma eficácia do conjunto de 

medidas preventivas relativamente ao risco.

Aceitável - Não se detetam anomalias. O risco está controlado.

Nível de Deficiência

Exposição contínua 4 Continuamente. Várias vezes na sua forma com tempo prolongado.

Exposição frequente 3 Várias vezes na sua jornada, em tempos curtos.

Exposição ocasional 2 Algumas vezes na sua jornada, em tempos curtos.

Exposição esporádica 1 Irregularmente.

Nível de Exposição (NE)
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Tabela 41 - Método NTP 330 - Nível de Probabilidade (NP) 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

Tabela 42 - Método NTP 330 - Enquadramento do Nível de Probabilidade (NP) 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

Nível de consequência (NC) 

No que diz respeito ao termo nível de consequência (NC), consideraram-se quatro níveis para sua 

classificação, conforme descrito na Tabela 43. 

Estabeleceu-se um duplo sentido, ou seja, classificaram-se os danos físicos e os materiais. Porém, 

ambos os conteúdos devem ser considerados independentemente, tendo mais peso os danos 

pessoais que os danos materiais.  

A escala numérica de consequências é muito maior do que a de probabilidade. Isso se deve ao fato 

de que o fator consequência deve ter um peso maior na valorização. Constata-se também, que os 

acidentes com baixa consideram-se como consequência grave. Com esta consideração, pretende-

se ser mais exigente ao penalizar as consequências nas pessoas, devido a um acidente 

 

4 3 2 1

10 MA - 40 MA -30 A - 20 A - 10

6 MA - 24 A - 18 A -12 M - 6

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2

Nível de 

deficiência (ND)

Nível de exposição (NE)

Nível de Probabilidade (NP) NP = ND x NE

Significado

Muito alto  (MA) 24 - 40

Situação deficiente com exposição prolongada muito deficiente com 

exposição frequente. Normalmente à materialização do risco ocorre com 

frequência.

Alto (A) 10 - 20  
Situação deficiente com exposição frequente ou ocasional,a materialização 

do risco pode ocorrer várias vezes na jornada.

Médio  (M) 6 - 8  
Situação deficiente com exposição esporádica; é possível que aconteça 

alguma vez dano.

Baixo  (B) 2 - 4  
Situação melhorável com exposição ocasional ou esporádica. Não se espera 

que se materialize o risco.

Enquadramento do Nível de Probabilidade  (NP)

Nível de Probabilidade (NP)
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Tabela 43 - Método NTP 330 - Nível de Consequências (NC) 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

Nível de Risco 

Com efeito, o termo NR será então função do termo NP e consequentemente do NC e pode ser 

calculado recorrendo à expressão matemática: 

NR = NP x NC 

A Tabela 44 permite estabelecer o nível de risco e agrupamento dos diferentes valores obtidos, 

estabelecer blocos de prioridade de intervenção, através do estabelecimento dos quatro níveis 

indicados na tabela com algarismos romanos.  

Na Tabela 45 encontram-se os níveis de intervenção, que representam valores indicativos, dado 

que para priorizar um programa de investimentos e melhorias, é fundamental introduzir a 

componente económica e o âmbito de influência da intervenção. Designa o agrupamento dos níveis 

de risco que originam os níveis de intervenção e o seu respetivo sentido. 

 

Tabela 44 - Método NTP 330 - Nível de Risco (NR) 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

 

40 - 24 8 - 6

100
 I                          

4.000 - 2.400

 I                         

800 - 600

60
 I                          

2.400-1.440

 II                         

480 - 360

 II                          

240

 III                          

10

25
 I                          

1.000-600

 II                         

250 - 150

10
 II                          

400-240

 II                          

200

 III                          

100

 III                          

80 - 60

 III                          

40

 IV                         

20

Nível de 

consequência 

(NC)

Nível de Probabilidade (NP) 

Nível de Probabilidade (NP)

4 - 220 - 10

 I                                                                                                                

4.000 - 1.200

 I                                                                                                                

1.200-600

 II                                                                                                                

500 - 250

 II                                                                  

400 - 200

 III                          

100 - 50
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Tabela 45 - Método NTP 330 - Nível de Intervenção (NI 

 

Fonte: (Belloví & Malagón, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NI NR Significado

4.000 - 600 I Situação Crítica. Necessita de correção urgente.

500 - 150 II Corrigir e adaptar medidas de controlo.

120 - 40 III
Melhorar se possível. Seria conveniente justificar a sua intervenção e a sua 

rentabilidade.

20 IV Não necessita de intervenção.

Nível de Intervenção (NI)
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ANEXOS III 

 

Metodologia Integrada de Avaliação de Risco –MIAR  

O método MIAR, é um método mais aprofundado e detalhado, aponta parâmetros relacionados 

com desempenho do sistema de prevenção e controlo e da custos e complexidade das medidas 

de prevenção e correção (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010). 

Para a classificação do nível de risco utilizamos a seguinte fórmula:  

Nível de Risco (N.R) = G x E.I x F 

G = Gravidade 

E.I = Extensão do impacte 

F = Frequência com que ocorre o aspeto 

Para que realizada a classificação dos parâmetros de avaliação de gravidade e sua descrição, 

devemos analisar a Tabela 46.  

Em seguida, verificamos segundo a Tabela 47, a classificação dos parâmetros de avaliação de 

extensão do impacte e sua descrição.  

Assim, o próximo passo será realizar a classificação dos parâmetros de avaliação da frequência 

com que ocorre o especto e sua descrição, situadas na Tabela 48.  

Após a definição dos itens, é encontrado o valor do nível do risco (N.R).  

Níveis de Risco Ponderado (N.R.P)  

O nível de risco ponderado, pode ser encontrado através da seguinte função:  

Nível de Risco Ponderado = (N.R) /(Pr) 

(Pr) = Desempenho dos sistemas de prevenção e controlo 

Para averiguar qual o valor a ser colocado na fórmula referente ao desempenho dos sistemas de 

prevenção e controlo, devemos analisar a Tabela 49. 

A classificação do nível de risco ponderado (N.R.P) pode ser observado seguindo a Tabela 50.  

A partir dele podemos identificar a Banda de Risco (B.R) para o determinado risco.  

Critérios de Priorização da intervenção (C.P.I)  

A classificação dos parâmetros de avaliação dos critérios de priorização da intervenção e sua 

descrição, encontram-se na Tabela 51.  

Nível de Priorização (N.P)  

Após análise dos níveis de Risco Ponderado (N.R.P) e Critérios de priorização da intervenção 

(C.P.I), é realizada a multiplicação dos resultados, de forma a definir o nível de Priorização 

(N.P), conforme a fórmula a seguir:  

Nível de Priorização (N.P) = N.R.P x C.P.I 

N.R.P = Nível de Risco Ponderado 

C.P.I = Critérios de priorização da intervenção 
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Assim, é possível definir o Nível de Priorização (N.P) de acordo com a Tabela 52, anexos e com 

isso averiguar a categoria do nível de priorização (C.N.P).  

 

Tabela 46 - Método MIAR - Grau de Gravidade 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 

 

Tabela 47 - Método MIAR - Extensão do impacte 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 

 

Tabela 48 – Método MIAR - Frequência com que ocorre o aspeto 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 
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Tabela 49 - Método MIAR - Desempenho dos sistemas de prevenção e controlo  

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 

 

Tabela 50 – Método MIAR - Tabela de níveis de Risco 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 

 

Tabela 51 – Método MIAR - Tabela de Critérios de priorização da intervenção 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 

 

Tabela 52 - Método MIAR - Tabela de Níveis de Priorização 

 

 

Fonte: (Antunes, Baptista, & Diogo, 2010) 
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